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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma lze označit  za trvale aktuální. Jeho aktuálnost  zvyšuje i relativně nedávná 
změna zákona o advokacii. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
Téma je  rozsáhlé a vyžaduje  komplexní a multidisciplinární pohled. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Systematiku diplomové práce hodnotím jako propracovanou, logickou a věcně 
správnou. Neobsahuje formální pochybení.  
  

4. Vyjádření k práci 
Autorka zpracovává  téma vztahu advokáta a klienta v jednoduchém a logickém  
systematickém sledu.  Zabývá se vznikem tohoto vztahu, jeho obsahem a zánikem. 

Na str. 5 je výčet profesí  chybný a neúplný. Další otázku vyvolává úvaha autorky o 
ústavním základu profese soudních exekutorů. Při zkoumání vzniku vztahu advokáta a 
klienta autorka podrobně a kvalifikovaně analyzuje všechny právní důvody, ze kterých 
tento vztah vzniká. Autorka by měla vyjasnit, co je právním důvodem vzniku tohoto 
vztahu  v případě určení advokáta Českou advokátní komorou. Velmi podrobně, což 
hodnotím kladně, se autorka věnuje povinnosti mlčenlivosti advokáta a povinnostem 
v souvislosti se střetem zájmů. V rámci ústní obhajoby by se autorka mohla vyjádřit 
k platnosti ujednání, jehož obsahem by bylo vyloučení práva substituce advokáta.   

 
 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Téma bylo vyčerpáno. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

 Autorka pracuje samostatně, kvalifikovaně 
analyzuje mj. i kárná rozhodnutí orgánů advokacie. 

Logická stavba práce  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

S cit. prameny pracuje autorka na odpovídající 
úrovni. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka nezůstává u pouhého popisu   zkoumaných 
institutů. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Odpovídající. 

Jazyková a stylistická úroveň Dobrá. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Viz sub. 4. 
 
Doporučení/nedoporučení práce Doporučuji. 



k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 
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