
Posudek oponenta 

diplomové práce 

Jiřího Davida 

na téma 

„Důkazní povinnost a povinnost tvrzení v civilním procesu“ 

Diplomant předložil práci o celkovém rozsahu 45 stran vlastního textu, k němuž připojil seznam 
zkratek, přehled „použitých zdrojů“ a následně obvyklá shrnutí – summary v češtině a angličtině. 

 
Zvolené téma je aktuální, a to v tom, že pojednávané procesní povinnosti účastníků řízení činí zejména 

v řízení sporném základ jejich procesní aktivity, a mají tedy zásadní význam pro průběh řízení a pro jeho 
výsledek. Na jednu stranu se jedná o téma obecné a trvalé, jeho aktuálnost je třeba dovodit z postupného 
vývoje právní úpravy, jejího směřování, resp. z potřeby tyto procesní fundamenty revidovat ve světle 
rekodifikace procesního práva, zejména při snaze vytýčit mantinely pro řízení sporné. Těchto nároků si je autor 
při stanovení cíle práce vědom, méně úspěšně to však platí pro jeho vlastní přínos práci, kde dává přednost 
popisu a pokusy o analýzu již uvedené východisko spíše opouštějí, než aby se jej důsledně držely.  

Cíl práce, který si autor v úvodu práce uložil, se tedy daří naplnit jen v hrubých obrysech, nikoli tak, jak 
by si téma zasloužilo. Jako pozitivum však lze alespoň konstatovat, že autor téma jako takové v zásadě obsáhl.  

 
Systematicky je práce uspořádána tak, že – vedle úvodu a závěru – autor předkládá čtenáři 6 kapitol, 

za přínosné lze však prohlásit pouze tři, a to ještě s rezervami. 
Úvodní kapitola stručně shrnuje historický vývoj právní úpravy, druhá se zabývá vymezením a 

stanovením rozsahu obou povinností ve sporném řízení, třetí kapitola je určena postavení (nikoli roli či úloze 
soudu) při dokazování, ve čtvrté kapitole autor předkládá jakýsi výbor z judikatury obecných soudů na dané 
téma, pátou kapitolu lze označit za mikroexkurs do slovenské právní úpravy a konečně jakýmsi závěrem 
specialis je šestá kapitola věnovaná návrhům de lege ferenda. Zejména kapitoly 2 a 3 autor podrobněji člení, a 
ty lze pokládat za vlastní jádro práce, ostatní kapitoly jsou z hlediska významu spíše apendixy různé povahy a 
spíše menšího rozsahu i dopadu. 

Autor se snaží téma vyčerpat, to je třeba hodnotit kladně, avšak zásadní otázky obsažené v kapitolách 
2 a 3 popisuje, vychází spíše z textu zákona a základních textů (učebnice, monografie), judikaturu zapracovává 
rovněž pasivním, nikoli aktivním, vlastními poznámkami či úvahami doprovozeným způsobem. Zpracování je 
pak velmi stručné, ostatně i rozsah práce je spíše minimální, autor rozhodně mohl pro čtenáře i pro sebe 
samého učinit více. 

Téma je v zásadě pojato komplexně, práce je přehledná (členění je spíše strohé), jazykové vyjadřování 
autora je v zásadě vyhovující. Zásadním nedostatkem ale je, že autor zapomíná na vymezení tématu práce a 
v dalším výkladu se věnuje jen řízení spornému, ochuzuje tedy čtenáře i sebe sama o výklad řízení nesporného, 
resp. zvláštních řízení. Právě zde se – i s ohledem na novou právní úpravu autor – výrazně ochudil o témata, 
která v práci postrádám, a jejich absence je zásadní právě proto, že by mu umožnila pojednat mnohé zásadní 
aktuální otázky. Pokud jde o práci s judikaturou – kde ji autor využil ke zvláštní kapitole – či se slovenskou 
pravou, jde spíše o minimalistické doplňky než propracované pasáže zapadající do textu, resp. vlastního 
zpracování tématu. Jinak lze konstatovat, že výběr literatury i judikatury („zdrojů“) je vcelku dostačující. 

Autor se v textu dopouští jistých nepřesností (str. 14 použití pojmu zavinění apod.), což opět nelze 
přičíst práci jako pozitivum. 
 

Práce je s ohledem na výše uvedené nedostatky na samé hranici přípustnosti, teprve průběh obhajoby 
v rámci výše naznačených výtek ukáže, zda ji autor bude schopen obhájit v rámci ústní obhajoby. 

 
 
JUDr. Petr Smolík, Ph.D., oponent 

 

V Praze dne 4. května 2017 


