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1. Aktuálnost (novost) tématu
Aktuálnost tématu zvoleného autorkou k diplomovému zpracování spočívá především 
ve skutečnosti, že úprava obou, resp. tří typů předběžného opatření je t.č. oddělena a 
řídí se  odlišným právním režimem

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Téma je náročné především svou relativní nesourodostí. Nesourodá povaha 
zkoumaných otázek přináší vysoké nároky na schopnost analyzovat podstatu.   

3. Formální a systematické členění práce
Práce má jednoduchou, ale promyšlenou a propracovanou systematiku, která odráží      
autorčin záměr.

4. Vyjádření k práci
Nejprve se autorka věnuje institutu předběžného opatření obecně. Dále pak připomíná 
vývoj jeho právní úpravy. Další tři části se pak již podrobně věnují  třem hlavním pilířům 
autorčina zadání, tj. nejprve tzv. obecnému předběžnému opatření a následně 
předběžnému opatření ve věci domácího násilí a předběžnému opatření, kterým se 
upravují poměry  nezletilého dítěte. Uvnitř těchto jednotlivých partií se autorka 
podrobně a v logickém sledu zabývá všemi relevantními otázkami zkoumaných 
institutů. Pracuje přitom s okruhem dobře zvolených pramenů. Autorka v těchto partiích 
prokazuje velmi dobrou znalost platného práva i jeho aplikačních potíží a proto může 
přesvědčivě argumentovat ve prospěch vyslovovaných závěrů, např. ohledně odmítnutí 
neúplného návrhu podle § 75a (viz str. 19 práce). Odkazy na relevantní právní úpravu 
jsou jednak v textu a jednak v poznámkách pod čarou, což není správné.   

Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako zdařilé 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

Povaha řízení o návrhu na nařízení  předběžného opatření.
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň Výborně.
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