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1. Aktuálnost (novost) tématu
Diplomant zvolil za svůj diplomový úkol téma nikoli nové, avšak trvale aktuální. Míra 
dispozic (tedy vlivu účastníků na řízení a jeho předmět) patří k trvale aktuálním 
otázkám právní vědy i praxe. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Náročnost tématu je dána několika okolnostmi. Téma je především svou povahou
obecné, avšak  jeho zpracování vyžaduje dobrou znalost všech institutů civilního 
procesu.

3. Formální a systematické členění práce
Autor zvolil členění, které je věcně správné, logické a přehledné. Orientace v textu je 
dobrá a autor postupuje ve svých výkladech od otázek obecných ke konkrétním. 
Systematikou výtku lze mít vůči závěru, kde nejsou uvedeny autorovy závěrečné úvahy 
nebo návrhy z nich vyplývající, nýbrž jen rekapitulován obsah práce.

4. Vyjádření k práci
Autor nejprve dispoziční zásadu vymezuje, a to i jejím vztahem k procesním zásadám 
dalším. Pak se již věnuje jejímu vyjádření v platné právní úpravě sporného civilního 
řízení. Oceňuji, že přitom nevynechal ani řízení opravná, avšak jde o poznámky natolik 
obecné, že bude třeba, by je autor doplnil rámci ústní obhajoby (zejména pokud jde  o 
platnou právní úpravu dovolání). Nespornému řízení věnuje autor menší rozsah své 
práce, ale neopomíjí přitom základní charakter nesporného řízení a správně 
upozorňuje na výjimečné uplatnění dispoziční zásady.
V kapitole nazvané Limity dispoziční zásady  zmiňuje mj. autor názor o možné 
modifikaci petitu ve sporném řízení soudcem. V rámci ústní obhajoby nechť rozvede 
svůj názor na tuto problematiku.
Celkově hodnotím předloženou diplomovou práci jako práci, která je zdařilým 
zpracováním diplomového úkolu.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce 1
Samostatnost při zpracování 
tématu

1

Logická stavba práce 1
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

1

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

1



Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

1

Jazyková a stylistická úroveň 1
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