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1. Aktuálnost (novost) tématu
Předložená diplomová práce se zabývá právnickou profesí, která má dávné a hluboké 
historické kořeny. Z tohoto faktu však nelze vyvozovat, že by šlo o témě neaktuální. 
Opak je pravdou, protože se proměňuje právní prostředí, v němž notář působí a rovněž 
jeho agenda. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Náročnost tématu spočívá především v jeho relativní šíři. To může snadno vést 
k popisnosti zpracování, která by nebyla přínosem. Do jaké míry se autorka s úskalím 
tématu vypořádala bude předmětem níže uvedeného hodnocení.

3. Formální a systematické členění práce
Systematika práce je zvolena vhodně. Téma je systematicky v zásadě vyčerpáno a text 
je přehledný a vyvážený.

4. Vyjádření k práci
Po stručném úvodu, věnovaném milníkům v historickém vývoji notářství, se autorka 
věnuje předpokladům pro výkon notářského povolání a právnímu zakotvení  
notářského úřadu. Nejrozsáhlejší partie se věnuje činnosti notáře, kterou autorka 
správně vnitřně odlišuje (výkon notářství, další agendy, soudní komisariát). Zde 
postrádám výklady ohledně  ustan. § 94b an.NŘ. Originální jsou úvahy o odlišnostech 
profese advokáta a notáře. S ohledem na základ agendy (výkon veřejné moci) by však 
bylo zajímavé srovnání postavení notáře a soudního exekutora. Dále se pak autorka 
zabývá konceptem odměňování notářů v našem právním řádu, samosprávě profese a 
konečně jeho odpovědnosti. V rámci ústní obhajoby by měla autorka doplnit, kterými 
dalšími principy se notář ve své činnosti řídí. Převažující metodou zpracování je sice 
popis, ale ten vychází z velmi dobré znalosti zkoumané problematiky. Práce proto ve 
svém celku představuje zdařilé zpracování diplomového úkolu.

        

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Záměr byl naplněn.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka pracuje s prameny adekvátně a 
samostatně.

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

Adekvátní.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Převažuje popis, avšak to je dáno povahou tématu.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Adekvátní.



Jazyková a stylistická úroveň Adekvátní.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň Výborně.
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