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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Volbu zvoleného tématu lze aprobovat. Jde o živou právní materii, která se spolu se 

změnami v oblasti hmotného (a to jak soukromého, tak veřejného práva) a procesního práva 

a spolu s ingerencí práva EU stále vyvíjí a přináší tak i nové diskusní otázky a náměty de 

lege ferenda, což může diplomová práce poměrně dobře reflektovat a k řešení nových či 

staronových otázek (např. otázky povinného zastoupení účastníka advokátem) tak přispět. 

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

metody: 

Autor navázal na současný stav poznání zvoleného tématu, seznámil se s ním a ve své práci 

z něj vyšel. S tématem sice náročným jak z pohledu teoretických znalostí, vstupních údajů, 

tak jejich zpracování a použitých metod práce, se autor vypořádal v celku zdárně. 

3. Formální a systematické členění práce: 

Po formální stránce práce splňuje požadavky, které jsou na tento druh prací kladeny. Práce 

je po literární stránce psána čtivě. I tato stránka práce osvědčuje autorovu kvalifikaci ve 

studovaném oboru. Naopak určitým nedostatkem práce je její obsahová nevyváženost, když 

se autor vlastnímu tématu práce věnuje prakticky až od 4. kap. (str. 27 a násl.). Vymezení 

pojmů vztahujících se k tématu práce je vhodné, ovšem ne v takovém rozsahu, jak autor 

učinil v prvních dvou kapitolách nepočítaje v to Úvod práce (viz Pojem a historie advokacie – 

2. kap., stejně jako Vliv ČAK na výkon advokacie – 3. kap.). 

4. Vyjádření k práci: 

V Úvodu práce autor vymezil pojem advokacie a zabýval se její historií. Pozitivně je třeba 

hodnotit provedenou detailnější analýzu pojmů „právní pomoc“ a „právní služba“ v kap. 2.2 

práce, neboť v praxi dochází k nevhodnému zaměňování těchto pojmů a jejich používání 

(např. bezplatná právní pomoc) působí problémy. To autor zcela správně reflektoval. 

Následující části práce jsou jejím těžištěm. V nich autor postupně rozebírá nejprve obecně 

vztah advokáta a klienta, dále úlohu advokáta v trestním řízení, odpovědnosti advokáta za 

škodu a konečně vymezení reklamy a etiky v advokátní profesi. I když autor zaměřil svoji 

pozornost na oblast trestního řízení, neopomněl ani jeho postavení v civilním řízení viz pasáž 

k povinnému zastoupení advokátem v občanském soudním řízení na str. 49. Zde lze pouze 

postrádat určitý rozbor autora k výhodám, popř. nevýhodám advokátského procesu (v 

uvedeném smyslu povinného zastoupení). Závěry, které jsou v práci obsaženy nebo z ní 

alespoň vyplývají, jsou v zásadě správné. Výsledky obsažené v práci navazují na již 

dostupné prameny. Práci i s ohledem na výše uvedené hodnotím jako zdařilé zvládnutí 

diplomového úkolu a doporučuji jí k ústní obhajobě. 



5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: Adekvátní. 

- logická stavba práce: Viz shora sub 3. 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: Adekvátní, 

cizojazyčná zdroje nebyly využity. 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Práce vznikla (ač to autorka 

výslovně neuvádí) s využitím rozborně-popisné pracovní metody s tím, že popisný 

přehled právních jevů je zastoupen vyšší měrou než vlastní právní rozbor autorky. To 

sice kvalitu práce sráží, na druhou stranu je to dáno jistou neoriginalitou tématu.  

- úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: Adekvátní. 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Problematika určování advokáta jako obhájce Českou advokátní komorou. 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě: Doporučuji. 

Navržený kvalifikační stupeň: Velmi dobře. 
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