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Posudek oponenta diplomové práce Jana Tejrovského na téma  „Dokazování v civilním 
procesu“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Práce má 74 strany vlastního textu, takže po této základní stránce splňuje náležitosti pro 
uznání práce jako práce diplomové. 
 
Je třeba konstatovat, že zvolené téma, je tématem často frekventovaným. Diplomant se ale 
v daném případě nespokojil bohužel častým citováním s občasnými citacemi  odborných 
článků. 
 
Diplomant napsal na úrovni diplomové práce velmi solidní studii na téma dokazování, kde se 
snažil, a předem konstatuji, že zásadně s úspěchem, nevynechat ani jeden základní problém. 
 
Do jisté míry byl diplomant postaven do role komentátora ustanovení novely o.s.ř. zákonem 
7/2009 Sb., z nichž některá, jak uvedu dále, pokládám za nevydařená. 
 
V úvodních částech diplomant osvědčil znalost skutečností v řízení neprokazovaných i velmi 
dobře provedl výklad procesních zásad ve vztahu k procesu dokazování. Například velmi 
přehledně a jasně zpracoval aplikaci zásady materiální pravdy, která se na první pohled jeví 
v systému univerzální koncentrace jako prakticky neaplikovatelná. 
 
Dále diplomant velmi dobře vysvětluje otázku „obráceného důkazního břemene“ v případě 
jednání motivovaného diskriminací, což při změně citované judikatury není jednoznačné a 
jednoduché. 
 
V případě znaleckého posudku zpracovaného ve smyslu § 127a o.s.ř. bych chtěl znát názor 
diplomanta, zda uvedené prohlášení znalce zbaví posudek možné „patiny“ podjatosti znalce, 
které pro účastníka řízení posudek zpracuje za odměnu, ignorující odměnu podle právních 
předpisů, kterou určuje soud u posudku, který zadá. Dále bych chtěl znát názor diplomanta, 
jaká stanoviska orgánů veřejné správy si prakticky v soudním řízení máme představit namísto 
posudku. Přiznám se, že konkrétní představu pro aplikační praxi zatím nemám. 
 
Dále bych chtěl, aby diplomant v návaznosti na text na straně 37 první odstavec shora 
vysvětlil, jak si prakticky představuje vysvětlení svědka o tom, že výpověď by pro něj mohla 
přinést nebezpečí trestního stíhání. Zde je nutno vzít v potaz i veřejnost soudního jednání.  
 
Pokud bych měl práci něco vytknout, je zmínka o proběhu dokazování v odvolacím řízení, 
které by si podle mého soudu zasloužilo zvláštní kapitolu a dále by si práce zasloužila aspoň 
zmínku o dokazování v exekuci. Konečně bych v práci uvítal vysvětlení rozdílu mezi 
osvědčením a prokázání- viz předběžná opatření či exekuce. 
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Přes uvedené připomínky si mi práce velmi líbí. Je psána přehledně, dobrým právním 
jazykem a obsahuje odkazy na literaturu a judikatury, použité v poznámkách. 
 
Práci hodnotím známkou : Velmi dobře 
 

JUDr. Tomáš Pohl 
 
V Praze dne 12.12. 2012 


