
Posudek oponenta diplomové práce

Tomáše Hrbka 

na téma
„Dovolání v civilním procesu“

Diplomant předložil práci na uvedené téma v celkovém rozsahu 65 stran textu, práce
dále obsahuje odpovídající přílohy, resumé, i výčet klíčových slov. Po stránce formální tak
práce splňuje předpoklady stanovené pro práce daného druhu.

Systematicky je  práce členěna do 4 dále  podrobněji  členěných kapitol  (částí).  Po
obecném výkladu a historickém exkursu, který zahrnuje i recentní vývoj, se autor zabývá již
vlastní úpravou dovolání dle občanského soudního řádu v účinném znění. Svou pozornost
autor  zaměřil  na  přípustnost  dovolání,  všímá  si  rovněž  dovolání  ve  zvláštních  řízeních
soudních. Autor na závěr práce, res. před samotný závěr řadí kapitolu věnovanou budoucí
úpravě dovolání, jež ani po změnách v nedávné době nelze pokládat za definitiní variantu. 

Autor  zvolil  téma  na  jednu  stranu  klasické,  na  stranu  druhou  téma  velmi  živé  a
vyvíjející, které – s výhledem na snahu o rekodifikaci civilního sporného řízení – stále klade
nejen dílčí, technické, ale především obecné, zásadní, koncepční otázky.

Věcná náplň práce vychází z úsilí autora věnovat se dovolání komplexně, pozornost
věnuje  správně  otázce  přípustnosti,  povinného  zastoupení  nebo  rozhodování  dovolacího
soudu.  Pozitivně  hodnotím  snahu  autora  o  pojednání  nejen  v rovině  pozitivistické,  ale  i
teoretické  –  autor  si  je  vědom  dopadu  dovolání  na  otázku  spravedlnosti  v právu,  resp.
v procesu – str. 9 v rámci úvodu, který je i tímto přínosný.

Autor téma v zásadě vyčerpal, zvládá jak metodu, tak věcnou problematiku. Práce se
zabývá se podstatnými otázkami, autor pracuje jak s odbornou literaturou, tak s judikaturou.
Pozitivně hodnotím autorovu snahu o vlastní názor. 

Práce je zpracována na odpovídající úrovni, autor řádně pracuje s prameny, práce
zahrnuje relevantní literaturu a analyzuje konkrétní problémy. 

V rámci ústní obhajoby nechť se autor zaměří na základní principy úpravy dovolání
de lege ferenda v rámci rekodifikace.

Předběžně práci hodnotím velmi dobře.
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