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                                   Žaloba pro zmatečnost 

Předložená práce má nadstandardní rozsah 84 stran vlastního textu, obsahuje 

resumé/summary a klíčová slova v češtině a angličtině, dále obsahuje 

dostačující seznam použité literatury (která není k danému tématu příliš 

obsáhlá) a seznam judikatury. Poznámkový aparát dosvědčuje, že diplomantka 

s uvedenou literaturou pracovala. Po formální stránce tedy práce odpovídá 

požadavkům na diplomové práce kladeným. 

Práce rovněž vyhovuje po stránce obsahové. Především je třeba ocenit volbu 

tématu: znovuzavedení žaloby pro zmatečnost před několika lety se stalo 

součástí civilního procesního práva, aniž mu doposud byla věnována větší 

pozornost, s výjimkou učebnic a komentářů. Je proto dobře, když se jím 

diplomová práce monograficky zabývá. 

Systematika práce je vhodná. Práce je členěna do šesti částí, vedle Úvodu a 

Závěru. Tyto části sledují postupně systematiku právní úpravy v občanském 

soudním řádu, od vývoje a zařazení institutu do systému opravných prostředků, 

přes jeho přípustnost, až po řízení a rozhodnutí o žalobě pro zmatečnost. Práce 

je napsána odborným, ale dostatečně čtivým stylem, bez věcných chyb, byť 

samozřejmě vykazuje jistou popisnost a závislost na literatuře.  

Až dvě poslední části vykazují větší míru samostatného zpracování autorkou. 

Jde o část pátou, která je věnována rozboru konkrétního případu ze soudní 

praxe. Zde autorka provedla velmi zdařilý rozbor přípustnosti konkrétní žaloby 

pro zmatečnost, zejména z hlediska dodržení subjektivní lhůty: škoda, že se 

nepokusila o vlastní odpověď na bezvadně promyšlené a položené otázky. Dále 

pak jde o  část šestou, jež je popisem a částečně i komparací se slovenskou 

právní úpravou, která je značně odlišná od české. Diplomantka zde hodnotí 

klady a zápory obou úprav. V Závěru práce pak autorka prezentuje i některé své 

závěry de lege ferenda. 

K nim by se měla vyjádřit při obhajobě, dále pak doporučuji jako téma obhajoby 

vzájemný vztah mezi mimořádnými opravnými prostředky v platné právní 

úpravě. 
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