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1. Aktuálnost (novost) tématu
Zvolené téma patří nepochybně mezi aktuální problematiku právní vědy i praxe, a to 
především s ohledem na nároky a jednotlivé právnické profese, které vyplývají ze 
soukromoprávní rekodifikace. Stejně tak platí, že nároky na efektivitu justičního 
systému jako celku trvale stoupají.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Téma je náročné především svou obsáhlostí a rozsáhlostí. Nesourodá povaha 
zkoumaných otázek přináší vysoké nároky na schopnost analýzy podstaty. Autor si 
nároky tématu zvýšil i tím, že si vytyčil jako záměr zkoumat zvolené profese nikoliv 
izolovaně, nýbrž i jejich vzájemné vztahy.  

3. Formální a systematické členění práce
Práce má jednoduchou, ale promyšlenou a propracovanou systematiku, která odráží      
autorův záměr, vystihnout a porovnat principiální prvky postavení a činnosti 
právnických povolání.

4. Vyjádření k práci
Nejprve  se autor vrací k historickým kořenům právnických povolání a snaží se o jejich 
pojmové vymezení. Další část je věnována přiblížení základů                                          
právního postavení všech zkoumaných profesí. Autor tak činí úsporně, ale věcně a 
přehledně. Další část se věnuje společným rysům a rolím jednotlivých právnických 
povolání. V rámci této partie se autor pak správně podrobněji a zvláště věnuje 
významu veřejných listin v právním životě. Institut veřejných listin nepochybně patří 
k těm, jejichž význam prostupuje činností prakticky všech právnických profesí.
Závěrečné úvahy diplomanta se zabývají  perspektivami vzájemných vztahů 

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako zdařilé a osobité zpracování 
individuálního diplomového úkolu.

5. Kritéria hodnocení práce

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

Adekvátní.

Logická stavba práce Viz shora sub 3
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Adekvátní.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Práce není pouhým popisem platného práva.

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)

Adekvátní.

Jazyková a stylistická úroveň Adekvátní.



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Na str. 55 uvádí, že notáři jsou chráněni principem numerus clausus. Povahu a význam 
tohoto principu by měl autor v rámci ústní obhajoby vyjasnit, protože jeho tvrzení 
vyznívá mnohoznačně.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň Výborně.
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