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1. Aktuálnost (novost) tématu
Zvolené téma diplomové práce lze považovat za velmi aktuální, neboť s ohledem
na chystanou rekodifikaci občanského soudního řízení navazující na rekodifikaci
občanského práva hmotného je stále nevyjasněnou otázkou, zda zůstane zachována
roztříštěnost právních úprav jednotlivých druhů civilního procesu nebo dojde k vytvoření
jednoho kodexu, který bude upravovat jednotlivé druhy civilního procesu jako celek.
2. Náročnost tématu
Téma diplomové práce se může na první pohled jevit jako téma nenáročné. Pro
zpracování zvolené problematiky však bylo nutné, aby diplomantka přesvědčivě ovládla
jak aktuální a rozsáhlou procesněprávní úpravu všech druhů civilního procesu, tak
teoretické znalosti a souvislosti potřebné pro kvalitní zpracování zvoleného tématu. V práci
lze ocenit znalost příslušné literatury, jakož i judikatury, která významným způsobem
problematiku neustále dotváří.
3. Formální a systematické členění práce
Předložená diplomová práce je přehledně a systematicky rozčleněna do tří kapitol,
které se dále člení do již konkrétně zaměřených podkapitol. Systematika práce je na velmi
dobré úrovni. V první kapitole se diplomantka věnuje vymezení pojmu civilního procesu,
jeho historickému vývoji, a proto čtenáře vhodně uvádí do zvolené problematiky. Druhou
kapitolu práce, kterou lze považovat za stěžejní, autorka zaměřuje již na jednotlivé druhy
civilního procesu. Diplomantka se neopomněla věnovat ani alternativním způsobům řešení
sporů, a to konkrétně rozhodčímu řízení. Kladně lze hodnotit poslední kapitolu práce, ve
které se diplomantka zabývá otázkou rekodifikace českého civilního procesu, a to i s
poukazem na rekodifikaci civilního procesu na Slovensku.
4. Vyjádření k práci
Diplomantce se pomocí analytické a gramatické metody podařilo zpracovat
problematiku přehledně a srozumitelně. Za zdařilou lze považovat autorčinu práci s
odbornou literaturou, včetně vhodně užívané judikatury. Na odpovídající úrovni je i
kultivovaný jazyk práce, a to včetně stylistické úpravy. Způsob vyjadřování je věcný a
srozumitelný.
Ocenit lze především poslední kapitolu práce, ve které autorka vyjadřuje své
vlastní názory na rekodifikaci civilního soudního řízení a zároveň nabízí i možná řešení
právní úpravy de lege ferenda.

Cíl, který si diplomantka v úvodu své práce vytyčila, tj. popsat teoretické základy
civilního procesu a jeho jednotlivých druhů, splnila. Ryze popisnému charakteru výkladu
se zcela nevyvarovala, avšak práci lze hodnotit jako zdařilé zvládnutí diplomového úkolu.
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 (text, grafy, tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

Cíl práce vytyčený na str. 1 a
zopakovaný v závěru práce byl splněn.
Diplomantka projevila schopnost
pracovat samostatným a tvůrčím
způsobem, generátor shod vykázal
shodu do 5% u celkem 123 dokumentů.
Práce má logickou strukturu a
jednotlivé kapitoly na sebe tematicky
navazují.
Diplomantka využila při zpracování
práce dostatečný počet zdrojů
skládající se z odborné literatury,
odborných publikací, odborných
článků, ale i judikatury vyšších soudů.
Všechny zdroje jsou řádně citovány,
poznámkový aparát je pečlivě a
přehledně uspořádán. Poznámkový
aparát čítá 142 poznámek pod čarou.
Hloubka provedené analýzy je ve
vztahu k tématu práce odpovídající.
Práce je přehledně graficky upravena,
grafy ani tabulky nabyly vzhledem ke
zvolenému tématu použity.
Práce má velmi dobrou jazykovou a
stylistickou úroveň.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Při ústní obhajobě se doporučuji zabývat otázkou právní úpravy jednotlivých
druhů civilního procesu de lege ferenda.
7. Závěr
Předložená diplomová práce splňuje požadavky, které jsou kladeny na tento druh
prací, a proto je plně způsobilá k ústní obhajobě.
8. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.
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