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1. Aktuálnost (novost) tématu:
Autorka se věnuje problematice, jež představuje v rámci civilního procesu velmi specifické 

téma – nejedná se totiž o téma procesní, protože jde v zásadě o otázku technickou, ale její dosah 
v právu jako celku – a pro naše účely význam pro civilní proces – je mimořádný a vytváří v rámci 
diskuse debatu o nových a doposud v civilním procesu neznámých otázkách. 

2. Náročnost tématu na:
Téma svou novostí a zároveň významem či dopadem na civilníproces jako celek vyžaduje 

znalost nejen obecného základu procesního práva, ale i mezioborové znalosti a potřebu zvládnout 
jejich propojení. Takovéto vymezení tématu na autorku klade mimořádné nároky vyplývající z potřeby 
analytického i syntetického zpracování. Lze říci, že autorka těmto požadavkům s ohledem na metody 
obvyklé pro práce tohoto druhu v zásadě vyhověla.

3. Kritéria hodnocení práce:
Autorka prokazuje přístupem a zpracováním daného tématu, že pojednávanou problematiku ovládá a 
dokázala téma samostatně tvůrčím způsobem zpracovat. Při stanovení cíle práce pak dospívá  
autorka k předem definovaným závěrům.  

Práce je podrobně a logicky členěna, je přehledná, autorka se vyjadřuje srozumitelně; práce 
působí vyčerpávajícím dojmem. Systematika práce je vhodná, byť je důsledkem určité obsahové 
selekce, která je dosti subjektivní. 

Při práci s prameny autorka využívá dostupného okruhu podkladů, postihuje jak základní 
literaturu tuzemskou, tak zahraniční, logicky pracuje i s elektronickými prameny, byť u nich jde do 
značné míry o subjektivní selekci. Americký zdroj svou dobou původu (1986) je na jednu stranu příliš 
vzdálený současné době, na stranu druhou slouží jako podklad srovnání určité startovací pozice. 
Oceňuji rakouský náhled, byť bylo možno jej více využít nejen k srovnání, ale zejména u dílčích 
institutů. Autorka však vcelku naplňuje prací s literaturou a dalšími prameny vytčené cíle. Celkově jde 
o práci kvalitní.

Z přístupu autorky je zřejmé, že má o téma zájem, jeho zpracování věnovala náležitou 
pozornost. Autorka rovněž téma v zásadě vyčerpala.

Z hlediska formální úpravy nemám vůči práci výhrad.  

Práce je způsobilá k ústní obhajobě, v jejímž rámci nechť se autorka vyjádří k následující 
otázce:

Jak se autorka staví k elektronickému platebnímu rozkazu v české úpravě?
Jaké nové výzvy s sebou nese – z procesního hlediska – možnost nejen elektronického 

doručování, ale i možnosti autorizované konverze dokumentů?
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