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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Za téma své diplomové práce si diplomantka zvolila problematiku předběžné úpravy
poměrů dítěte. Zvolené téma považuji za aktuální, neboť předběžná opatření týkající
se nezletilých dětí jsou v současné době upravena jak v občanském soudním řádu, tak
zvláštní předběžné opatření je od 1. ledna 2014 upraveno mimo občanský soudní řád,
a to v zákoně o zvláštních řízeních soudních. Navíc toto téma je stále předmětem živé
diskuse jak odborné, tak i laické veřejnosti.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody
Od diplomantky se vyžadovalo ovládnutí jak hmotněprávní úpravy situací, kdy je třeba
s nejvyšší naléhavostí poskytnout nezletilému dítěti okamžitou ochranu, tak i její
promítnutí do procesněprávní normy. Autorka přistoupila na základě svých teoretických
poznatků ke zvolenému tématu dobře. Poznatky získané studiem odborné literatury
dokázala použít ke zdařilému zpracování zvoleného tématu. Z níže nastíněného
formálního členění práce vyplývají i následující použité právně hermeneutické metody,
tedy metody zkoumání práva. Diplomantka použila převážně metodu analytickou, která
vykládá právo pomocí rozložení tohoto celku na jednotlivé části, což vede ke snazšímu
pochopení jednotlivých institutů za použití metody gramatické, která je základní
metodou pro vnímání psaného textu zákona.

3.

Formální a systematické členění práce
Po formální stránce je práce rozčleněna do šesti kapitol, a to včetně úvodu a závěru.
Jednotlivé kapitoly se dále vnitřně člení. Součástí práce je seznam zkratek, seznam
použitých zdrojů, abstrakt (v českém a anglickém jazyce, v obou jazycích je v práci
uveden rovněž název práce a klíčová slova).
V úvodu zdůvodňuje autorka volbu tématu, obsah práce a cíl, kterého by chtěla při
psaní práce dosáhnout. Za hlavní cíl práce si diplomantka vytyčila „rozbor příslušné
právní úpravy a zároveň analýza, zda platná právní úprava soukromého práva,
vztahující se k prozatímní úpravě poměrů nezletilých dětí, plní svůj účel, tedy zda
dostatečně vymezuje podmínky pro vydávání předběžných opatření ve vztahu
k ochraně práv nezletilého dítěte“. Následuje kapitola druhá, která je vymezením
základních pojmů vztahujících se k vybranému tématu. V kapitole třetí se autorka
zabývala problematikou účastenství nezletilého dítěte v řízení o vydání předběžného
opatření, a to nejprve procesní subjektivitou, procesní způsobilostí a posléze i
problematikou zastoupení nezletilého dítěte. V této kapitole se rovněž věnovala zájmu
dítěte a dále právu dítěte být slyšeno. Za stěžejní část práce je možné považovat
kapitolu čtvrtou, kde diplomantka provedla podrobnou analýzu předběžného opatření
podle ustanovení § 452 a násl. zákona o zvláštních řízeních soudních. Před vlastní
závěr práce zařadila kapitolu pátou, kde se zabývala předběžnými opatřeními podle
občanského soudního řádu, které umožnuji rovněž zatímně upravit poměry dítěte.
Práce je ukončena závěrem, který je sepsán jako shrnutí zvoleného tématu. V závěru
autorka hodnotí současnou právní úpravu a uvádí své vlastní návrhy de lege ferenda.
Po formální stránce je práce rozčleněna vhodným způsobem. Jednotlivé části
dostatečným způsobem vystihují témata, která patří do problematiky práce.
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4.

Vyjádření k práci
Celkově práci hodnotím jako poměrně zdařilé zpracování zvoleného tématu. Práce je
přehledná a přitom se diplomantka dokázala vyvarovat popisnému zpracování.
Předložená práce je čtivá a neobsahuje zásadní věcné chyby. I když je z textu zřejmé,
že autorka se s předběžnými opatřeními již v praxi setkala, nesvedla ji tato skutečnost
k tomu, aby popisovala postup „praxe“. Naopak se pokusila seznámit čtenáře
s různými názory z odborné literatury (příp. i judikatury) a pak k nim zaujala své vlastní
stanovisko. Práce tak dostatečně prokazuje teoretické znalosti autorky a její schopnost
zpracovat dané téma do podoby juristického výkladu.
Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje dokument
čítající 1985(!) stran, představující 106 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 diplomantka
nepostupovala při tvorbě práce lege artis.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu
Logická stavba práce
Práce s literaturou (využití
cizojazyčné literatury) včetně
citací

Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

Úprava práce
tabulky)

(text,

grafy,

Jazyková a stylistická úroveň

Hodnocená práce splnila cíle, které si diplomantka
v úvodu vytyčila.
Diplomantka 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.
Zvolená systematika práce je vhodná. Jednotlivé
části na sebe tematicky navazují a jejich předmět
patří do problematiky práce.
Součástí práce je seznam odborné literatury,
z něhož je zřejmé, že diplomantka pracovala
s přibližně třiceti odbornými publikacemi a
odbornými články, na které v textu práce odkazuje
formou poznámek pod čarou. Mimoto zpracování
práce svědčí o tom, že diplomantka odbornou
literaturu nejen vyhledala, ale že s ní i pracovala
způsobem ve vědecké práci obvyklým.
Diplomantka zpracovala zvolené téma dostatečně.
Vyhnula se popisu právní úpravy a zaměřila se
nejprve na zvláštní předběžné opatření podle ZŘS,
dále pak na problematiku předběžného opatření
podle OSŘ. Provedená analýza ve vztahu k
zadanému tématu je na dostatečné úrovni.
K celkové úpravě práce nemám zásadních výhrad.
Úprava práce je po formální stránce přehledná.
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet
úhozů odpovídá průměrné normostraně. Součástí
práce nejsou grafy ani tabulky, což je vzhledem k
obsahu práce pochopitelné.
Práce je po stránce jazykové i stylistické na
poměrně dobré úrovni. Drobné nedostatky jsou
pouze v interpunkci (např. na s. 21, 40, 47, 50, 60
aj.), překlepy (např. na s. 18 „zodpovědnost“).
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6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Otázky k zodpovězení při obhajobě:
Při ústní obhajobě práce nechť diplomantka vyjádří vlastní názor na otázku, zda je
možné vyhovět návrhu na nařízení zvláštního předběžného opatření podle ZŘS po
zahájení řízení ve věci samé.
Rovněž by se mohla blíže vyjádřit k problematice zastoupení nezletilého, kterou
popisuje na straně 24 práce ve vztahu k ustanovení § 455 odst. 2 ZŘS.

Doporučení/nedoporučení
k obhajobě

Navržený klasifikační stupeň

práce Závěrem lze konstatovat, že předložená
diplomová práce, jak po stránce obsahové, tak
po stránce formální, splňuje požadavky
kladené na tento druh prací, a proto doporučuji
její přijetí k ústní obhajobě.
Výborně.

V Praze dne 4. května 2017
_____________________________
JUDr. Dita Frintová, Ph.D.
vedoucí diplomové práce
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