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Diplomant vypracoval práci na individuální téma, které si sám zvolil. Bylo proto 

možno očekávat, že představí hlubší pojednání, než předložil. Práce je 

kompilátem názorů převzatých z literatury (někdy zkratkovitě), zejména 

z učebnice Civilní právo procesní autorek Winterová-Macková a z monografie 

K.Svobody Dokazování. Je však třeba uznat, že jde o obtížné teoretické téma. 

Práce by patrně byla lepší, kdyby byl diplomant včas konzultoval její pojetí. 

Po formální stránce ještě práce splňuje předpoklady, jak co do rozsahu, tak co 

do povinných náležitostí (obsahuje seznam použité literatury, shrnutí a abstract 

v češtině a angličtině). 

K práci mám dvě celkové, obecné výtky. Prvá se týká toho, jak diplomant své 

téma uchopil. Měl se především věnovat základním pojmům a principům, které 

odlišují sporné a nesporné řízení. O projednacím a vyšetřovacím principu však 

v práci není ani zmínka, čímž i pojem uvedených procesních povinností a s nimi 

spojených břemen zůstává neukotven. Druhá výtka se týká toho, že i přes malý 

rozsah si neujasnil, co je předmětem práce a překračuje téma dané názvem (viz 

výklady o poučovací povinnosti soudu, o dožádání, o některých důkazních 

prostředcích: jeden ze tří závěrů, které formuluje v části šesté nazvané „Návrhy 

de lege ferenda“ je návrh na zrušení § 127a, tj. znaleckého posudku 

předloženého účastníkem, což nemá s tématem práce nic společného). 

Práce je členěna do šesti částí, které zhruba odpovídají členění tématu, i když 

lze mít výhrady k zařazení části Volné hodnocení důkazů, s kapitolou 

Problematika míry důkazu, která však o „míře důkazu“ nic nevypovídá. 

V části čtvrté nazvané „Důkazní povinnost a povinnost tvrzení v judikatuře“ 

nejprve diplomant naznačil zajímavý nápad (rozbor nejnovější judikatury 

k tématu). Na začátku (str. 35) ohlásil, jak bude v této části postupovat (krátký 

úvod, následná citace právních vět, komentář či zhodnocení). Nic z toho však 

v dalším textu nenalézáme, jen samotné výňatky z nálezů ÚS a judikatury NS. 

To je ovšem vada nejen formální, ale i věcná (protože komentář či zhodnocení 

by byly namístě). 

Práce obsahuje i chyby, z nichž některé svědčí o nepochopení, některé jsou 

možná jen důsledkem zvolené formulace. Bude proto třeba, aby je diplomant 



při obhajobě vysvětlil. Na str. 8 – je snad dožádání povinností soudu ? Na str. 14 

dole – jde skutečně o „zavinění“ nebo to citovaný autor myslel jinak ? Na str. 17 

sub 2.4. a 2.4.1. je text příliš zkratkovitý, takto nelze. Na str. 18 – s dokazováním 

negativních skutečností je to složitější. Na str. 27 shora – výklad postupu 

v sousedském sporu je chybný – takto nelze ve sporném řízení postupovat. 

Jak plyne z předchozího textu, má práce spíše slabší úroveň. Bude na 

diplomantu, aby se při obhajobě s uvedenými připomínkami dostatečně 

vypořádal a teprve výsledek obhajoby rozhodne o klasifikaci. 
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