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1. Aktuálnost (novost) tématu 

  Zvolené téma je obsahově problematikou neustále aktuální, a to zejména 

s důrazem na procesní teorii a aplikační praxi soudů. Zvolené téma rozhodně patří a vždy 

patřit bude k současné problematice, která se neustále vyvíjí.   

 2. Náročnost tématu 

  Zvolené téma kladlo na diplomantku vysoké nároky. Pro zpracování bylo potřeba, 

aby diplomantka přesvědčivě ovládla především teoretické znalosti právní úpravy 

zvoleného tématu získané studiem odborné literatury, článků, ale v neposlední řadě i 

judikatury soudů, která významným způsobem problematiku účastníků řízení neustále 

dotváří.   

 3. Formální a systematické členění práce 

  Předložená diplomová práce je přehledně rozčleněna do osmi kapitol, které se 

člení do již konkrétně zaměřených podkapitol. Systematika práce je na velmi dobré úrovni. 

V první kapitole práce se diplomantka zaměřuje na obecný výklad týkající se účastníků 

řízení včetně související problematiky věcné a procesní legitimace. Ve druhé a třetí 

kapitole, které jsou zpracovány přehledně, autorka věnuje svou pozornost předpokladům 

účastenství a procesním právům a povinnostem účastníků řízení. V následujících 

kapitolách je věnována pozornost pluralitě na straně účastníků řízení, jednak jejich 

společenství, intervenci (a to jak vedlejší, tak hlavní), jednak procesním institutům, které 

odstraňují nedostatky věcné legitimace jako např. přistoupení, záměně a konečně i 

procesnímu nástupnictví (změně) účastníků řízení. V závěru práce diplomantka shrnuje 

nejproblematičtější otázky účastenství z předchozích kapitol spolu s úvahami de lege 

ferenda.  

4. Vyjádření k práci 

  Diplomantce se pomocí analytické a gramatické metody podařilo zpracovat 

problematiku přehledně a srozumitelně. Velmi kladně lze hodnotit práci s odbornou 

literaturou, včetně judikatury, které jsou v práci vzájemně komparovány. Autorka se 

rovněž neomezila na pouhý popis zvolené problematiky, ale nabízí čtenáři i své hodnocení 

aktuální právní úpravy. Způsob vyjadřování je věcný a srozumitelný. Jazyková a stylistická 

úroveň práce je solidní.  

  Cíl práce, který si diplomantka ve své práci stanovila, tj. zmapovat současnou 

právní úpravu účastenství ve sporném řízení, provést její zhodnocení včetně navržení změn 

a porovnání sporných otázek plynoucích z teorie a praxe, splnila. 
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6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

  Diplomantka ve své práci upozornila na řadu sporných otázek, na které by bylo 

podle jejího názoru potřebné upřít pozornost, a to zvláště při případné rekodifikaci 

civilního soudního řádu. Jednou z nastíněných problematických otázek je mj. i 

nedostatečné zakotvení procesní způsobilosti právnické osoby v občanském soudním řádu. 

Při ústní obhajobě proto navrhuji, aby se k tomuto svému závěru diplomantka podrobněji 

vyjádřila.   

7. Závěr 

  Předložená diplomová práce představuje dílo splňující požadavky, které jsou 

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

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně .  

 

V Praze dne 1. 9. 2017 

        JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 

oponentka diplomové práce 

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený na str. 1 a 

zopakovaný v závěru práce byl splněn. 

Samostatnost při zpracování tématu Diplomantka projevil schopnost 

pracovat samostatným a tvůrčím 

způsobem, generátor shod vykázal 

shodu do 5% u celkem 204 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, 

komentářů, 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 231 poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k 

tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve 

vztahu k tématu na velmi vysoké 

úrovni. 

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.  


