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1. Aktuálnost (novost) tématu
Volbu tématu hodnotím jako přínosnou, protože subjekty exekučního řízení mají 
relevantní vliv na jeho průběh v konkrétním případě. Žádoucí je proto teoretická 
analýza jejich postavení, odrážející skutečnost, že jejich zájem na výsledku exekuce je 
zcela odlišný.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody
Zvolené téma je relativně rozsáhlé a to klade nároky na diplomantku v tom směru, že 
by mohla zůstat na úrovni popisu platného práva. Do jaké míry se autorka s tímto 
úskalím vypořádala bude předmětem níže  vyjádřeného hodnocení.

3. Formální a systematické členění práce
Především lze autorce vytknout, že jednotlivé partie své práce číselně nebo jinou 
obvyklé používanou formou neoznačila. Nejde přitom o požadavek formální, protože 
označení partií vyjadřuje  vzájemný vztah zkoumaných institutů  a tudíž i autorův 
metodologický přístup. Autorka  však na toto rezignovala a nabízí jen sled kapitol.
Naopak přílohu, kterou má práce jen jednu, čísluje.
  

4. Vyjádření k práci
Po úvodní poznámce, v níž autorka sděluje svůj záměr shrnout subjekty exekučního 
řízení, připomíná historické milníky vývoje ve zkoumané právní oblasti. Následuje 
obecný výklad a po něm již detailní popis a výklad jednotlivých subjektů exekučního 
řízení (soudního exekutora, soudu, účastníků, manžela povinného, třetích osob). Jde o 
výklady zasvěcené, které se opírají o dobrou znalost doktrinálních pramenů i judikatury 
a autorka prokazuje nejen zájem  o oblast exekucí, ale i její dobrou znalost. Základní 
literární prameny jsou velmi omezené, chybí základní díla české procesualistiky a 
učebnice Civilního práva procesního je uvedena jako pramen v neaktuálním a 
překonaném vydání. Autorčin zájem o předmět jejího zkoumání je patrný z četných 
grafů a statistik, které v práci používá. V závěru se autorka věnuje  především 
problematice místní příslušnosti exekutorů a komentuje některé zamýšlené (dnes jiř 
účinné) změny právní úpravy. V rámci ústní obhajoby by se měla autorka vyjádřit k roli 
exekučního soudu ve vztahu k soudnímu exekutorovi, tj. jak hodnotí současnou
úpravu.
Celkově hodnotím práci B. Schmidtové jako práci, která i přes uvedené výhrady 

splňuje požadavky kladené na tento druh prací a je proto způsobilá být předmětem 
ústní obhajoby. 

    

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Předsevzatý cíl byl naplněn.
Samostatnost při zpracování 
tématu

Autorka prokázala samostatnou schopnost 



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

Viz shora sub 4.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Adekvátní.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce obsahuje grafy a přílohu.

Jazyková a stylistická úroveň

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Viz shora sub 4.
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Doporučuji.

Navržený klasifikační stupeň Výborně.
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