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1. Aktuálnost (novost) tématu 

  Diplomantkou zvolené téma lze považovat za aktuální. Právní úprava výkonu 

rozhodnutí ve věcech rodinněprávních je nově upravena, oproti dosavadní právní úpravě 

obsažené v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve zvláštním zákoně č. 292/2013 

Sb., o zvláštních řízeních soudních, s účinností od 1. 1. 2014. Z tohoto důvodu je zvolené 

téma neustále předmětem diskuze odborné i laické veřejnosti. Stranou těchto diskuzí 

nezůstává ani aplikační praxe soudů a spolu s ní i neustále se vyvíjející judikatura soudů.  

 2. Náročnost tématu 

  Zvolené téma kladlo na diplomantku poměrně značné nároky. Pro zpracování 

zvolené problematiky bylo nutné, aby diplomantka přesvědčivě ovládla nejen obecnou 

právní úpravu výkonu rozhodnutí (jak pro peněžitá a nepeněžitá plnění), tak speciální 

právní úpravu výkonu rozhodnutí, a to jak výkonu rozhodnutí ve věcech ochrany proti 

domácímu násilí, tak ve věcech péče soudu o nezletilé. Diplomantka ve své práci 

přesvědčivě uplatňuje teoretické znalosti získané studiem odborné literatury, článků, ale i 

judikatury Ústavního soudu ČR či Nejvyššího soudu ČR.  

 3. Formální a systematické členění práce 

  Předložená diplomová práce je vedle úvodu a závěru přehledně a systematicky 

rozčleněna do čtyř kapitol, které se dále člení do již konkrétně zaměřených podkapitol. 

Systematika práce je na solidní úrovni. V první kapitole práce se diplomantka zaměřuje na 

obecný výklad o vykonávacím řízení, a to včetně jeho historického vývoje nebo principům 

ovládající tento druh civilního procesu. V druhé kapitole autorka věnuje svou pozornost již 

výkonu rozhodnutí ve věcech rodinněprávních, ve které, a to lze kladně hodnotit, vystihuje 

základní odlišnosti od obecné úpravy výkonu rozhodnutí. Třetí a čtvrtou kapitolu, které lze 

zároveň považovat za stěžejní partie práce, věnuje pozornost výkonu rozhodnutí ve věcech 

ochrany proti domácímu násilí a ve věcech péče soudu o nezletilé. V závěru práce autorka 

shrnuje své závěry vyplývající z přechozích kapitol a upozorňuje jak na pozitiva, tak na 

negativa hmotněprávní i procesněprávní úpravy speciálního výkonu rozhodnutí.  

4. Vyjádření k práci 

  Diplomantce se pomocí analytické a gramatické metody podařilo zpracovat 

problematiku přehledně a srozumitelně. Kladně hodnotit lze i práci s odbornou literaturou, 



včetně judikatury, právě tak jako kultivovanou jazykovou a stylistickou úroveň práce. 

Způsob vyjadřování je věcný a srozumitelný. 

  Cíl, který si diplomantka v úvodu své práce vytyčila, tj. poukázat na dílčí 

specifika výkonu rozhodnutí, nastínit možná řešení sporných otázek a upozornit jak na 

pozitiva, tak na negativa jednotlivých způsobů výkonu rozhodnutí v rodinněprávních 

věcech, splnila. Práci lze hodnotit jako zdařilé zvládnutí diplomového úkolu.  

  

  5. Kritéria hodnocení práce 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

  Diplomantka celkově hodnotí současnou právní úpravu výkonu rozhodnutí ve 

věcech ochrany proti domácímu násilí a ve věcech péče soudu o nezletilé kladně, avšak 

v samotném závěru práce upozorňuje na potřebu zjednodušení současné právní úpravy. Při 

ústní obhajobě proto navrhuji, aby se diplomantka vyjádřila k tomu, jaké změny 

v současné právní úpravě by podle jejího názoru mohly přispět k odstranění uvedených 

problémů, a to především ve vztahu k aplikační praxi soudů.   

 

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený v úvodní i 

v závěrečné kapitole práce byl splněn. 

Samostatnost při zpracování tématu Diplomantka projevil schopnost 

pracovat samostatným a tvůrčím 

způsobem, generátor shod vykázal 

shodu do 5% u celkem 473 dokumentů. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu a 

jednotlivé kapitoly na sebe tematicky 

navazují. 

Práce s literaturou (využití cizojazyčné 

literatury) včetně citací 

Diplomantka využila při zpracování 

práce dostatečný počet zdrojů 

skládajících se z odborné literatury, 

odborných publikací, odborných článků 

a příspěvků, ale i judikatury vyšších 

soudů. Všechny zdroje jsou řádně 

citovány, poznámkový aparát je pečlivě 

a přehledně uspořádán. Poznámkový 

aparát čítá 299 poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k 

tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve 

vztahu k tématu práce velmi dobrá. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Práce je přehledně graficky upravena, 

grafy ani tabulky nabyly vzhledem ke 

zvolenému tématu použity. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce má velmi dobrou jazykovou a 

stylistickou úroveň.  



7. Závěr 

  Předložená diplomová práce představuje dílo splňující požadavky, které jsou 

kladeny na tento druh prací, a je proto způsobilá k ústní obhajobě.   

6. Navržený klasifikační stupeň: výborně  –  velmi dobře .  

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2017 

        JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 
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