
Posudek diplomové práce Filipa Kadlece 
 
                        Důkazní prostředky v civilním řízení 
 
Předložená práce má 62 stran vlastního textu, dále uvádí 4 strany pramenů 
v členění na knihy (učebnice), komentáře, odborné články, právní předpisy a 
judikaturu, dále obsahuje shrnutí, klíčová slova a resumé v angličtině. Přiměřený 
poznámkový aparát dokládá, že diplomant s literaturou a judikaturou pracoval. 
 
Téma práce – důkazní prostředky zákonem upravené i zákonem neupravené – je 
aktuální a jeho zpracování vhodné, jde o stále se rozvíjející oblast právní úpravy. 
Zvolená systematika výkladu je v zásadě vhodná: práce se člení do jedenácti 
částí, které jsou postupně věnovány jednotlivým důkazním prostředkům, jen 
Úvod (1), Pojem a cíle důkazních prostředků (2) a Závěr (10) jsou obecnějšího 
rázu. Zpracování je pečlivé, důkladné, místy spíše závislé na použité literatuře. 
Autor sice sám zdůrazňuje, že jde o „probádaný fenomén“, avšak sám v dílčích 
otázkách poukazuje na potřebné a možné změny v právní úpravě, k nimž by 
bylo žádoucí přistoupit. Až na drobné jazykové prohřešky je práce napsána 
kvalitním a srozumitelným právnickým jazykem, použitá literatura je řádně 
citována. 
 
K práci mám některé dílčí připomínky: 
Na str. 2 – mám výhrady ke kategorickému tvrzení, že „důkazním prostředkem 
rozhodně není výslech svědků“ (jak praví zákon), „ale svědek sám“. Jsem toho 
názoru, že důkazním prostředkem je výpověď svědka (o tom se však zde 
nehovoří). Viz však výklad na str. 28 uprostřed. 
Na str. 17 – je „posuzování svědecké výpovědi“ totéž co hodnocení ? 
Na str. 21 an. je (správně) rozebírána problematika § 126a OSŘ, pokud jde o 
výslech  fyzické osoby – bývalého statutárního orgánu právnické osoby. Zde 
nesouhlasím s tvrzením diplomanta, že jde o „čtvrtý druh výslechu“ , ani 
s tvrzením, že se jeho specifickou úpravou dává soudu větší pravomoc při 
zjišťování skutkového stavu, a to na úkor práv účastníků. Tato otázka by měla 
být blíže pojednána při obhajobě diplomové práce. 
Na str. 26, 27 – výklad zde podaný je příliš poplatný starší judikatuře, kterou již 
další vývoj zpochybňuje (R 20/1980 patrně není v souladu s textem § 114a odst. 
2 písm.c/ OSŘ,  citát z R 17/1971 považuji za nesprávný). 
 
Uvedené připomínky kvalitu práce nesnižují, práce je celkově způsobilá 
k obhajobě. Při obhajobě by se měl diplomant vyjádřit jak k ustanovení § 126a 
OSŘ (viz výše), tak k otázce zákonnosti důkazu, jak ji rozebírá na str. 58 an. a 
konečně by měl uvést a obhájit i další své závěry a náměty (str. 61,62). 
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře                                                           
V Praze, dne 5.1.2011                      Prof. JUDr Alena Winterová, vedoucí DP 



 
 


