
Posudek oponenta diplomové práce Ludmily Tajovské na téma „ Postavení soudce při 
dokazování ve sporném řízení se zřetelem k praxi „. 

 

 

Práce má 70 stran vlastního textu, tedy po formální stránce splňuje základní požadavek na 
uznání práce jako práce diplomové. 

Z hlediska aktuálnosti zvoleného tématu autorka nevolila tradiční a mnohokrát opakované 
téma dokazování, ale jak vyplývá z textu práce, autorka se snažila využít i své praxe na soudu. 
Samozřejmě se nemůže jednat o hlubokou zkušenost z práce soudů, ale uvedený přístup 
autorky jsem uvítal. Autorka doplnila text práce i o problematiku kárné odpovědnosti soudce, 
byť s vlastním tématem úzce nesouvisí, ale nelze autorce upřít snahu , aby práce byla pestrá- 
viz i závěrečný citát z písničkáře. 

Práce je zpracována přehledně, její struktura je logická a jednotlivé části na sebe navazují. 
Práce je doplněna i přílohami, v textu citovanými, zejména v souvislosti s výkladem 
soudcovské etiky. 

Autorka si vybrala pouze sporné řízení, ale nepřímo se nemůže nedotknout i nesporného 
řízení. Těžiště práce je ve sporném řízení, což je část druhá. Autorka se v této části stručně 
zmínila i o dokazování v rámci EU, což hodnotím jako obohacující prvek práce. 

Autorka pracuje s přesnými pojmy a je i kritická k nedůslednosti zákonodárce – viz zejména 
užívání pojmu důkaz a důkazní prostředek promiscue v občanském soudním řádu. 

Pokud bych v práci s něčím nesouhlasil, jedná se většinou o citace z článku, především od 
autora Karla Svobody. Ale i zde autorka slepě názory necituje a nepřijímá, ale vyjadřuje 
se k nim. 

Práce je psána dobrým právním jazykem s citací užitých pramenů.  

K obhajobě bych položil autorce otázku, jak pohlíží na v zákoně neupravenou otázku 
nezákonnosti důkazních prostředků, tj zda by tato problematika měla být v zákoně upravena a 
jak autorka nahlíží na tuto problematiku přes absenci právní úpravy ? 

Práce doporučuji k obhajobě a navrhuji ji ocenit známkou : Výborně 
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