
Posudek konzultantky

na diplomovou práci Ludmily Tajovské na téma:

Postavení soudce při dokazování ve sporném řízení se zřetelem k praxi

Autorka předkládá k hodnocení diplomovou práci se všemi požadovanými náležitostmi 

v rozsahu 75 stran vlastního textu. 

Volbu tématu oceňuji, neboť role soudce při dokazování je klíčová. Dokazování je přitom 

jediný institut, jehož prostřednictvím soudce zjišťuje stav věci. Je proto žádoucí roli soudce 

při dokazování podrobovat analýzám.

Systematika práce je relativně jednoduchá, text práce to činí přehledným. Systematika je 

přitom věcně správná a logická.

Po stručném úvodu se autorka věnuje obecným výkladům vztahujícím se k dokazování 

v civilním procesu. Fundovaně přitom připomíná zásady dokazování, jeho pojem, předmět, 

důkazní prostředky i fáze, v nichž probíhá. Oceňuji pak  autorčino vystižení specifik 

dokazování v opravných řízení (s poznámkou, že na řádné a mimořádné se dělí opravné 

prostředky, nikoli řízení).

Následující druhá část se věnuje vlastnímu tématu. Diplomatka zde podrobně rozebírá 

postavení soudce při dokazování ve sporném řízení. Oceňuji, že autorka přitom zaměřuje svou 

pozornost na provádění důkazů. Právě při provádění důkazů může nastat vada řízení, která má 

bezprostřední význam pro meritorní rozhodnutí. Autorka proto správně před vlastním 

výkladem připomíná obecné povinnosti soudce a postavení soudce při provádění důkazů 

obecně. Dále se pak již autorka zaměřuje na výklad postupu soudu při provádění jednotlivých 

důkazních prostředků, a to včetně důkazních prostředků výslovně neupravených (tzn. že není  

výslovně a přesně upraven ani postup jejich provádění). Tuto problematiku mohla autorka 

více rozvést. Autorka však naopak správně doplňuje své výklady o provádění důkazů  v rámci 

EU, resp. nepřímo i o dokazování podle Haagské úmluvy o provádění důkazů  v cizině ve 



věcech občanských a  obchodních. Druhá část hodnocené práce je jejím těžištěm. Autorčiny 

výklady se opírají o dobrou znalost platného práva i judikatury. 

Práci uzavírá poznámka o kárné odpovědnosti soudců. Ačkoli i zde je o fundovaný výklad, je 

škoda, že autorka jej nerozpracovala do detailů, které by měly souvislost s hlavním tématem 

její práce.     

Celkově hodnotím diplomovou práci Ludmily Tajovské jako práci, která svým obsahem, 

rozsahem i způsobem zpracování splňuje požadavky kladené na tento druh prací a je proto 

způsobilý být předmětem ústní obhajoby, ke které jí tímto doporučuji.

V rámci ústní obhajoby nechť autorka rozebere rozhodování o důvodnosti odepření výpovědi 

svědkem.
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