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1. Aktuálnost ( novost ) tématu : Téma přehledné analýzy důkazních prostředků 

v občanském soudním řízení nelze zcela jistě pokládat za téma nové, zejména proto, 
že právní úpravy v občanském soudním řádu nedoznala nějakých radikálních změn. 
Jak uvádí diplomant v závěru své práce, jím vybraná právní úprava není podle jeho 
názoru obsáhlá, složitá ani nejasná. Nicméně takový jednoznačný závěr není zcela 
pravdivý, o čemž se přesvědčil diplomant sám při analýze některých důkazních 
prostředků. Práce je převážně komentovaným přehledem právní úpravy bez vyústění 
v návrhy de lege ferenda , ať již v pozitivním či v negativním smyslu slova. 

 
2. Náročnost tématu : Způsob, jakým je práce zpracována, byť jí nelze vytknout 

nedostatek pečlivosti či systematičnosti, netvoří nějakou náročnost na zpracování. U 
klasických a zažitých důkazních prostředků, především u důkazu výslechem svědka, 
se jedná o téma četně publikované v judikatuře i v odborné literatuře. V souvislosti 
s elektronizací právních vztahů, zejména ve sféře obchodní, se dokazování před 
soudem dostává do poněkud jiné dimenze. Diplomant se této problematiky v závěru 
práce na straně 56 a 57 dotýká v návaznosti na část stručně věnovanou dokazování 
v zahraničí. Z hlediska další chystané elektronizace justice vedoucí zcela jistě 
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k projednávání sporu v systému on-line, což je v mezinárodním rozhodčím řízení 
běžné, by se diplomant v rámci úvah de lege merenda měl dotknout, tedy měl by 
uvažovat o tom, jakým způsobem by mohlo prováděno dokazování bez dodržení 
zásady přímosti. Dále by se diplomant mohl zmínit o tom, jak hodnotí například 
smlouvy uzavírané elektronicky mezi nepřítomnými, kde zcela běžně absentuje 
zaručený elektronický podpis, resp. jak hodnotit důkazy e-mailovou korespondencí. 
Na straně 37 diplomant výslovně zdůraznil, že listina musí být podepsána 
vystavitelem. O těchto problémech by bylo vhodné se zmínit při obhajobě. 

 
 

 
. 
 
3. Kritéria hodnocení práce: Práce má strukturu v podstatě krok za krokem mapující 

zákonnou úpravu důkazních prostředků. Diplomant zde cituje názory vyslovené 
v odborné literatuře i judikaturu, které je většinou staršího data. Diplomant cituje 
odbornou literaturu a judikaturu z níž při zpracování práce čerpal. Činí tak poměrně 
podrobným způsobem a tomuto postupu nelze vytknout logické pochybení. Ve většině 
případů diplomant zaujme vlastní názory v případě, kdy existuje výkladový problém. 
Tento závěr mi však chybí na straně 7 a 8 práce při analýze ne příliš jasně 
formulovaného § 120 odst. 3 o.s.ř.  Práce je psána srozumitelným a poměrně dobrým 
právním jazykem 

 
4. Připomínky a otázky k obhajobě:  Při obhajobě by se měl diplomant zaměřit na 

problematiku obsaženou v části 3 tohoto posudku a dále bych pokládal za vhodné více 
zdůvodnit názor diplomanta na dokazování zachycených projevů osobní povahy, 
získaných bez souhlasu osoby, která tento projev činí. Podle názoru diplomanta je 
takovéto dokazování přípustné.  

 
5. Práci doporučuji k obhajobě.  

 
6. Známku hodnotím stupněm : Velmi dobře 
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