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Práce byla odevzdána v říjnu 2015 a má 73 strany vlastního textu. 

Z hlediska aktuálnosti tématu lze diplomantovi vyslovit pochvalu za výběr, zejména za pokus 
srovnat jednotlivé právní profese, obsahující řadu odlišností. Diplomant se vyhnul pouhému 
popisu a snaží se najít jak styčné body mezi jednotlivými profesemi, tak i odlišující znaky. 

Diplomant dokázal, že na poměrně malé ploše lze zdůraznit i některé důležité detaily náplně 
činností právních profesí. 

Práce užívá místy do jisté míry i určitý sportovní slovník, který pravděpodobně svědčí o 
sportovním založení diplomanta, ale spíše je tento slovník veden snahou o oživení suchého 
právního jazyka. Z mého hlediska užití tohoto jazyka nepřekročilo únosnou míru a proto 
záměr diplomanta nehodnotím jako negativum práce.  

Z hlediska užité metody práce, diplomant postupuje od obecného k jednotlivému, tj. nejprve 
podává základní vymezení jím vybraných právních profesí a poté se zabývá shodnými prvky 
pro všechny vybrané právní profese a poté „krok za krok“ analyzuje jednotlivé zvláštnosti 
profesí u jejich jednotlivých druhů. Diplomant nezapomíná ani na rozšíření možností právních 
profesí publikovat listiny, ověřovat listiny a právo konvertovat elektronické listiny. 

Společným jmenovatelem je zkoumání postavení jednotlivých profesí v civilním řízení.  

Zajímavá je i část 5) práce s určitým „přesahem“ tématu, například v oblasti poskytování 
právních služeb někým jiným než k tomu určenými právními profesemi i postavením profesí 
z hlediska podnikání. 

Mohu konstatovat, že diplomant v podstatě v rámci tématu i v rámci rozsahu práce nic 
podstatného nevynechal a jím vytčený cíl byl dosažen. 

K práci mám jen několik poznámek : 

Na straně 10 je uvedeno, že advokát je oprávněn právní službu odmítnout, zejména hrozí-li 
střet zájmů. V takovém případě je advokát nikoli oprávněn, ale povinen službu odmítnout. 
Jinak doufám, že diplomantovi je zřejmé, že advokát může odmítnout jakéhokoli klienta, 
pokud mu není přidělen. 

Na straně 15 a 16 shora je uveden jednoduchý příklad vztahu mezi službami jednotlivých 
profesí. Je uvedeno, že notář sepíše plnou moc. Poté je uvedeno, že uzavřenou smlouva má 
díky notáře důkazní sílu. Notář však pouze sepíše plnou moc, o smlouvě, zda není ani slovo, 
resp. jsem jej nenašel, takže argumentu o důkazní síle jsem neporozuměl.  



Na straně 31 se autor zabývá povinností mlčenlivosti soudce a k tomu staví veřejnost řízení. 
Diplomant zde cituje užité prameny, ale postrádám jeho vlastní názor na konflikt uvedených 
zásad. 

Na straně 32 mi chybí názor autora na požadavek insolvenčního správce ustanoveného 
v konkurzu na místo dlužníka ve vztahu k mlčenlivosti advokáta zvoleného dlužníkem. 

Dále autor na straně 32 i dále užívá střídavě pojem veřejný činitel a úřední osoba, a to i bez 
ohledu na novelizace v oblasti trestního práva. 

Bez ohledu na uvedené připomínky hodnotím práci jako zdařilou, psanou dobrým právním 
jazykem a citací užitých zdrojů. 

Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou : Výborně 

 

V Praze dne 4.1. 2015 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

 

 

 

 


