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Práce byla odevzdána v dubnu 2016 a má 64 strany vlastního textu. 

Diplomantka si vybrala velmi široké téma . Z hlediska výběru tématu hodnotím výběr jako 

vysoce aktuální. Problematika postavení nezletilého v občanském soudním řízení, dříve 

v podstatě upravená v jediném procesním předpisu, se v zásadě přesunula do zákona o 

zvláštních řízeních soudních, ale nejde jen o technický legislativní postup. Bylo třeba 

reagovat na novou hmotněprávní úpravu v NOZ. Již zde a v to v úvodu práce, diplomantka 

poukázala na jiný obsah úplná svéprávnost a pojmu nezletilý, a to zejména ve vztahu 

k mezinárodněprávní ochraně dítěte. Mnohá řízení týkající se nezletilého před účinností NOZ 

neexistovala a proto je záslužné, že se diplomantka v menší či  větší míře věnuje v podstatě 

všem řízením.  

Diplomantka při tvorbě práce postupuje metodicky, tedy po vymezení základních pojmů o 

obecných aspektů jednání nezletilého před soudem se v dalších částech práce přehledně a 

logicky venuje jednotlivým druhům či fázím řízení, tj. předběžným opatřením, nalézacímu a 

vykonávacímu řízení. Diplomantka v rámci tohoto systému podle mého soudu nevynechala 

ani jeden aspekt a pokud o některé části postavení nezletilého v řízení hovořila více než o 

části jiné, myslím že taková diferenciace odpovídá významu a povaze těchto částí.  

Z celé práce je patrno, že obecně řečeno, diplomantka „ví o čem píše“. To znamená, že 

v podstatě nic pouze necituje nebo neparafrázuje a snaží se najit problém, jichž je celá řada, a 

tyto problémy řeší samostatnou úvahou. Jak vyplývá ze stručného závěru, vždy zůstanou 

některé problémy k diskusi nebo k doplnění. 

K textu práce nemám podstatné připomínky. 

Práce je psána velmi dobrým jazykem s využitím citovaných zdrojů a pramenů. 

Práci jako vynikající doporučuji k obhajobě. 

Při obhajobě bych chtěl slyšet názor diplomantky na možnost nezletilého mladšího 15 let 

odmítnout vypovídat jako svědek, například z důvodu, že by mohl ublížit svým rodičům. 

 



Práci oceňuji známkou „ Výborně“. 

 

JUDr. Tomáš Pohl 

V Praze dne 21.4. 2016 

 


