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Hodnocení formální 
stránky disertační 
práce: 

Z formálního hlediska práce splňuje všechny předepsané 
náležitosti, obsahuje předepsaná prohlášení a plně vyhovuje 
zadání. 

Hodnocení obsahové 
stránky disertační 
práce: 

Ambicí práce je snaha o ucelené zpracování problematiky 
předběžných opatřeních v civilním procesu, když podle názoru 
autora (i oponenta) práce podobného rozsahu a obsahu u nás 
zatím chybí. Autor čerpá potřebné informace pro komparaci 
zejména v německém a rakouském právním řádu, nevyhýbá se 
ústavnímu rozměru, judikatuře a úpravě evropské a úvahám de 
lege ferenda. Tím získává práce rozměr další využitelnosti i 
praktičnosti.  
Obecně lze ocenit správné a výstižné příklady, které se autor 
snaží konstruovat u jednotlivých popisovaných či 
analyzovaných institutů či problémů.  
Práce obsahuje mnoho citací a je evidentní, že autor vycházel z 
řady zdrojů. Ocenit lze pečlivé vymezení používaných pojmů 
na samém počátku práce, nutné s ohledem na to, že srovnávané 
úpravy německé a rakouské jsou mnohem podrobnější a 
obsahují úpravu i instituty našemu právnímu řádu neznámé. 
Není pak překvapením, že srovnání nevyznívá pro českou 
právní úpravu vůbec dobře.  
Výstižně je zpracována problematika obecné přípustnosti 
předběžných opatření s efektem plnění, čemuž se komentářová 
literatura česká ani judikatura příliš nevěnují. Zajímavá úvaha 
je obsažena v kapitole o předjímání rozhodnutí ve věci samé, 
kde je uveden výstižný známkoprávní příklad. Práce obsahuje i 
analýzu zkoumaných institutů v rozhodčím řízení, čemuž se 
obvykle disertační práce vyhýbají. Autor správně analyzuje i 
procesní souvislosti předběžných opatření (provádění důkazů, 
přerušení řízení, odročení jednání, zjednodušené vyhotovování 
rozhodnutí a doručování).   
Nechybí dnes již samozřejmá součást prací, tj. porovnání 
s evropskou úpravou a evropskými judikáty, které jsou 
porovnávány s českou právní úpravou, která se jeví evidentně 
nedostatečnou. Z hlediska komplexnosti pak lze ocenit i popis 
problematiky výkonu rozhodnutí předběžných opatření a úvahy 
o rozsahu a obsahu práva na náhradu škody a problematiku 



jistoty skládanou navrhovatelem (či odpůrcem). Oponent se 
zcela ztotožňuje s kritickým výkladem platné právní úpravy 
předběžného opatření a předběžných institutů v občanském 
soudním řádu, tak jak je popsán v kapitole V. práce, včetně 
hodnocení relativně nových předběžných opatření na úseku 
ochrany proti domácímu násilí jakož i hodnocení i v poslední 
době téměř pravidelně používaného institutu předběžného 
opatření při úpravě poměrů nezletilých dětí. 
Práce je obsahově na vysoké úrovni a autor pojal posuzovanou 
problematiku velmi komplexně a odpovědně. 

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 
obhajobu disertačních prací. 
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