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1. Aktuálnost (novost) tématu
Postavení nezletilce je v právu zvláštní, a to se projevuje v mnoha institutech, jejichž 
zkoumání je trvale aktuální a žádoucí.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody

Náročnost tématu spočívá především v šíři a rozmanitosti institutů, které je třeba analyzovat. 

3. Formální a systematické členění práce
Systematiku práce hodnotím jako zdařilou. Práce postupuje v logice právní úpravy a tématu. 
Autorka postupuje od otázek obecných k dílčím a sleduje logický průběh řízení.

4. Vyjádření k práci
Práce má jednoduchou a vyrovnanou systematiku. Text je přehledný. 
Nejprve autorka vymezuje základní pojmy zkoumané problematiky, pak přibližuje a 
rekapituluje možné procesní pozice nezletilého. Následující části práce jsou jejím těžištěm. 
V nich autorka postupně rozebírá nejprve rozhodování o předběžném opatření, které se týká 
nezletilého a nalézací (sporné i nesporné) a vykonávací řízení, v němž je nezletilý 
účastníkem, popřípadě jiným procesním subjektem.
Především je třeba uvést, že autorčiny výklady vycházejí z dobré znalosti platného práva i 
dobře zvolených pramenů, včetně judikatury.    Práci proto hodnotím jako zdařilé zvládnutí 
diplomového úkolu. Pozornosti autorky unikly překlepy (např. na str. 29 v poznámce 89 a na 
str. 66 v pramenech).

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Téma vyčerpáno.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Adekvátní.

Logická stavba práce Viz shora sub 3
Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Adekvátní, zpracovány i cizojazyčné zdroje.

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
Nezletilý jako účastník mediace.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň Výborně.
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