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1. Aktuálnost (novost) tématu

Téma právního vztahu mezi advokátem a klientem není téma aktuální v pravém 
významu tohoto slova. Představuje však institut, jemuž by však trvale měla být 
věnována pozornost. 

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

Jde o téma rozsáhlé a obsáhlé. Autorka proto mj. čelila riziku, že jej zpracuje popisně, 
bez hlubší analýzy jeho detailů. Do jaké míry se to autorce povedlo, bude předmětem 
následujícího hodnocení. 

3. Formální a systematické členění práce

Předložená diplomová práce má poměrně jednoduchou, ale věcně správnou vnitřní 
systematiku. Autorka se v logickém sledu postupně zabývá vznikem vztahu advokát –
klient, jeho obsahem a zánikem. Za zvláštní předmět svého zájmu pak zvolila 
problematiku mlčenlivosti advokáta. 

4. Vyjádření k práci
Předloženou diplomovou práci hodnotím jako zdařilé zpracování diplomového úkolu. 
Autorka se  vyrovnala s rizikem popisnosti svých úvah. Ačkoli je téma obsáhlé, autorka 
nabízí kompaktní, fundovaný  a systematicky uspořádaný výklad tématu a  na 
zpracování  dílčího institutu – povinnosti mlčenlivosti advokáta – prokazuje schopnost 
hlubší samostatné  analýzy platného práva.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Téma bylo v zásadě vyčerpáno.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka zejména v části B prokazuje tuto 
schopnost.

Logická stavba práce Odpovídající – viz shora sub 3.
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Práce vychází z přiměřeného okruhu odborných 
děl.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Viz shora sub 4.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Odpovídající.

Jazyková a stylistická úroveň Dobrá.



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

1)Odpovědnost advokáta za právní názor.
2)zajištění práva na právní pomoc – hodnocení.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň Výborně.
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