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POSUDEK OPONENTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 

Jméno rigorózanta: Mgr. Veronika Rohnová 

Téma práce: Perzistence procesněprávního vztahu v civilním řízení 

Rozsah práce: 136 stran vlastního textu 

1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Rigorózantkou zvolené téma lze považovat nikoliv za nové, neboť za téma své práce si 
zvolil problematiku „trvání“ procesněprávního vztahu, nýbrž se jedná o téma aktuální. 
Aktuálnost tématu je podpořena „trváním“ záměru vytvořit nový procesní kodex, kdy 
zejména v této přípravné fázi je nutné řešit teoretické otázky související 
s problematikou procesního vztahu, s účastenstvím, které se posléze odrážejí v 
aplikační praxi. 

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

použité metody 
 
Zpracování rigorózantkou zvoleného tématu vyžaduje znalosti teoretické, a to 
především problematiky procesněprávního vztahu, a to nejen z pohledu účastníků 
civilního řízení, ale i z pohledu soudu. Přínosné zpracování tématu samozřejmě 
vyžaduje práci s odbornou literaturou a ovládnutí relevantní judikatury soudů. Autorka 
použila při psaní své práce zejména metody popisné, analytické a také komparační (v 
páté kapitole). Jejím cílem bylo podat ucelené pojednání o problematice „trvání“ 
procesněprávního vztahu jako zásady civilního řízení sporného s tím, že analyzovala 
výjimky z této zásady. 
Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, při čemž lze čerpat z monografické i 
časopisecké odborné literatury, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. Níže bude posouzeno, zda si rigorózantka tyto teoretické otázky 
dostatečně osvojila a zda je její práce s těmito základními východisky koherentní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Po formální stránce je práce rozčleněna do osmi kapitol, a to včetně úvodu a závěru. 
Jednotlivé kapitoly se dále vnitřně člení. Součástí práce je seznam zkratek, seznam 
použité literatury, resumé a klíčová slova (obojí v českém a anglickém jazyce). 
Po úvodní kapitole následuje kapitola druhá, ve které autorka vymezuje především 
pojem procesněprávního vztahu, v kapitole třetí jeho subjektů a v kapitole čtvrté pak 
pojem „perzistence“ procesněprávního vztahu. Výjimky z pravidla trvání 
procesněprávního vztahu jsou podrobně rozebrány v kapitole páté (na straně 
účastníků) a v kapitole šesté (na straně soudu). Rigorózantka postupovala v předem 
rozmyšleném a určeném systému – nejprve vždy uvedla základní teoretická 
východiska, následoval rozbor platné právní úpravy a posléze dílčí hodnocení. Takto 
se podrobněji věnovala institutu přistoupení účastníka, záměně účastníka, procesnímu 
nástupnictví, a to jak při univerzální, tak při singulární sukcesi. Zvlášť pak zařadila 
komparativní pojednání, kdy jako comparandum použila slovenskou právní úpravu (ta 
se s ohledem na novou procesní úpravu zcela nabízí), poté německou a rakouskou. 
Změny procesněprávního vztahu na straně soudu zajisté patří do problematiky práce – 
autorka k nim řadí institut delegace, zahájení řízení před nepříslušným soudem, změnu 
soudce a dožádání, u kterého mám ovšem pochybnosti, zda se jedná o změnu 
procesněprávního vztahu. Zřejmě nedopatřením opomenula zmínit zásadnější institut, 
a to institut přenesení příslušnosti, který je nyní upraven v ZŘS (nebo to byl autorčin 
záměr zaměřit se pouze na „perzistenci procesněprávního vztahu jako zásady civilního 
řízení sporného“?). Před vlastní závěr práce vhodně zařadila kapitolu sedmou, ve které 
se zabývala zhodnocením současné právní úpravy. Uvádí nejen nedostatky právní 
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úpravy, ale i navrhuje vlastní řešení. Práce je ukončena závěrem, ve kterém 
rigorózantka v obecné rovině shrnuje dílčí závěry, ke kterým v práci dospěla. Po 
formální stránce je práce rozčleněna vhodným způsobem. Jednotlivé kapitoly 
dostatečným způsobem (až na výtku ohledně institutu přenesení příslušnosti) vystihují 
témata, která patří do problematiky práce. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Celkově práci hodnotím jako zdařilé zpracování zvoleného tématu. Předložená práce je 
přehledná, čtivá a neobsahuje zásadní věcné chyby. Autorka přistoupila k sepsání 
práce s promyšlenou představou o jejím obsahu, proto se jí zdařilo téma vyčerpat. I 
když toto převážně teoretické téma svádí k popisnosti, rigorózantka předložila práci, 
která je vyčerpávajícím a zároveň hlubším zamyšlením nad instituty účastenství a 
instituty změn na straně soudu, které ve svém souhrnu dokládají její schopnost 
zamýšlet se i kriticky nad současnou právní úpravou a z této kritiky vyvodit závěry a 
návrhy de lege ferenda. 
 
Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje dokument 
čítající 1998 (!) stran, představující 68 dokumentů obsahujících shody. Míra shody však 
v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů či citací zákonných textů či judikatury, které logicky musí být shodné. 
Na základě uvedené kontroly shod tedy nelze učinit závěr o tom, že by rigorózantka 
nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cílem rigorózní práce bylo definovat perzistenci 
procesněprávního vztahu jako zásady civilního 
řízení sporného za současného provedení analýzy 
výjimek z této zásady. 
Hodnocená práce splnila cíl, který si rigorózantka v 
úvodu vytyčila. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Rigorózantka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to nejen 
při studiu odborné literatury a relevantní judikatury, 
ale i při sepsání vlastního textu práce. 

Logická stavba práce Zvolená systematika práce je vhodná. Jednotlivé 
části na sebe tematicky navazují a jejich předmět 
patří do problematiky práce. Podrobněji viz bod 3. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Součástí práce je seznam odborné literatury, 
z něhož je zřejmé, že rigorózantka pracovala s více 
jak padesáti odbornými publikacemi včetně článků 
v odborné literatuře (a to i zahraniční), na které 
v textu práce odkazuje formou poznámek pod 
čarou (práce jich obsahuje celkem 263). Mimoto 
zpracování práce svědčí o tom, že rigorózantka 
odbornou literaturu nejen vyhledala a pracovala s ní 
způsobem ve vědecké práci obvyklým, ale že ji i 
nastudovala. 
Výtku mám pouze k zařazení právních předpisů 
do seznamu literatury! 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka zvolené téma zpracovala řádně. Výběr 
dílčích témat pak umožnilo naplnit hlavní cíle, které 
si při psaní práce v úvodu stanovila. Ve svém 
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souhrnu pak pojednání o dílčích problémech tvoří 
komplexní zpracování zvoleného tématu. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná.  
K celkové úpravě práce nemám zásadních výhrad.  
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů odpovídá průměrné normostraně. 
V pořádku je i formální podoba citací. 
Součástí práce nejsou žádné grafy ani tabulky (což 
je vzhledem k danému tématu pochopitelné). 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na dobré 
úrovni. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 Při obhajobě práce by se autorka mohla vyjádřit k problematice absence podmínky 
souhlasu žalovaného s procesním nástupnictvím v případě singulární sukcese. 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, splňuje požadavky kladené 
na rigorózní práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a proto 
doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 24. dubna 2017 
 
 
        ___________________________ 

    JUDr. Dita Frintová, Ph. D. 
oponent rigorózní práce 


