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1. Aktuálnost (novost) tématu
Procesní  dokazování patří k trvale aktuálním  otázkám. V současnosti  čelí tato 
problematika mnoha aktuálním problémům spojeným například s novými druhy 
důkazních prostředků. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Náročnost tématu spočívá především v jeho komplexnosti a šíři. Seriózní zpracování 
tohoto tématu vyžaduje  rozsáhlé znalosti z celého procesního práva, jeho institutů a 
zásad.

3. Formální a systematické členění práce
Autorem zvolenou systematiku hodnotím jako propracovanou, logickou a věcně 
správnou. Text práce je přehledný a autor se věnuje zvoleným otázkám v přiměřených 
proporcích, které odpovídají jejich významu  a vzájemným souvislostem.

4. Vyjádření k práci
Předložená diplomová práce plně vyhovuje nárokům kladeným na tento druh prací, a 
to svým rozsahem, obsahem i způsobem zpracování. Autor postupně, v jasně 
promyšlené logické posloupnosti zkoumá základní instituty zvolené oblasti procesního 
práva. Diplomant se při svých výkladech opírá o velmi dobrou znalost zvolených 
pramenů (včetně přiměřeně početných soudních rozhodnutí). Autor ve své práci
prokázal velmi dobrou znalost platného práva a jeho aplikačních problémů (viz 
například výklady provádění důkazů v případě, že žalobci nelze uplatněný nárok 
přiznat (viz na str. 64). 

         

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Téma bylo vyčerpáno.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Autor pracuje s adekvátní mírou samostatnosti.

Logická stavba práce Věcně správná.
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Adekvátní.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Autor  nepracuje metodou pouhého popisu 
platného práva.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Adekvátní.

Jazyková a stylistická úroveň Adekvátní.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě



V rámci ústní obhajoby nechť se autor vyjádří k otázce prokazování negativních 
skutečností ve sporném řízení.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň Výborně.
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