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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Kristýna Spěváková 

Téma práce: Účastníci sporného řízení 

Rozsah práce: 60 stran vlastního textu 

Datum odevzdání 
práce: 

20. června 2017 (el. podoby) 
22. června 2017 (tištěné podoby) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Za téma své diplomové práce si diplomantka zvolila problematiku účastníků v civilním 
řízení, a to se zaměřením na účastníky v nalézacím řízení sporném. Zvolené téma 
považuji nikoliv za nové, nýbrž za aktuální, neboť je stále předmětem živé odborné 
diskuse. Zdánlivě jednoznačná právní úprava této problematiky totiž obsahuje 
ustanovení, která právní nauka a judikatura interpretují odlišně. Navíc diskuze a 
analýza současné právní úpravy účastenství má svůj význam zejména v souvislosti s 
potenciální přípravou nového procesního kodexu. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
Zpracování diplomantkou zvoleného tématu vyžadovalo ovládnutí nejen současné 
právní úpravy účastníků nalézacího řízení sporného, ale i teoretické znalosti 
problematiky účastenství v civilním řízení. Zároveň je nutné vyhledat a pracovat s 
judikaturou soudů. Neboť je to právě judikatura soudů, která významně dotváří 
každodenní právní praxi na tomto poli právní problematiky. 
Autorka přistoupila na základě svých teoretických poznatků ke zvolenému tématu 
dobře. Poznatky získané studiem odborné literatury a judikatury 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 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. Náročnost zvládnutí těchto 
teoretických otázek, při čemž lze čerpat z odborné literatury, odpovídá požadavkům, 
které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
Níže bude posouzeno, zda si diplomantka tyto teoretické otázky dostatečně osvojila a 
zda je její práce s těmito základními východisky koherentní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Po formální stránce je práce členěna do osmi částí, které se dále vnitřně člení, úvodu a 
závěru. Kromě těchto částí jsou zvlášť vyčleněny seznam zkratek, seznam použitých 
pramenů, shrnutí v českém jazyce a summary v anglickém jazyce, název práce 
v anglickém jazyce a seznam klíčových slov (v českém i anglickém jazyce). 
V úvodu diplomantka uvádí, že ve své práci chce „zmapovat současnou právní úpravu 
účastenství ve sporném řízení, zhodnotit, zda je vyhovující, a navrhnout změny, které 
by jí prospěly“. To je cíl více než chvályhodný. V první části práce autorka vymezuje 
problematiku účastníků sporného řízení. Druhá část práce se pak zaměřuje na 
předpoklady účastenství. Procesní práva a povinnosti účastníků jsou popsána v části 
třetí. V následujících částech práce se pak postupně zabývala společenstvím účastníků 
(část čtvrtá), vedlejší intervencí (část pátá), hlavní intervencí (část šestá), 
problematikou přistoupení dalšího účastníka a záměny účastníků (část sedmá) a 
konečně procesním nástupnictvím (část osmá). Diplomová práce je ukončena 
závěrem, ve kterém diplomantka shrnuje vlastní dílčí závěry, ke kterým v práci dospěla 
včetně úvah 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 
 
Vzhledem k výše i níže uvedenému lze práci hodnotit jako zdařilou diplomovou práci, 
ve které je zvolené téma zpracováno přehledně a vyčerpávajícím způsobem. Práce 
neobsahuje věcné chyby, je psána kultivovaným jazykem. Autorka přistoupila 
k sepsání práce s promyšlenou představou o jejím obsahu, proto se jí zdařilo téma 
vyčerpat. I když toto převážně teoretické téma svádí k popisnosti, diplomantka 
předložila práci, která je hlubším zamyšlením nad instituty účastenství, které ve svém 
souhrnu dokládají její schopnost zamýšlet se i kriticky nad současnou právní úpravou a 
z této kritiky vyvodit závěry a návrhy de lege ferenda. 
 
Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje dokument 
čítající 3892 (!) stran, představující 204 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 nebo citací zákonných textů a 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 Cílem diplomové práce bylo podat ucelený pohled 
na problematiku účastenství v nalézacím řízení 
sporném. Autorka tento cíl splnila.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomantka prokázala při zpracování zvoleného 
tématu schopnost samostatné práce, a to nejen při 
studiu odborné literatury, ale i při sepsání vlastního 
textu práce. Rovněž prokázala schopnost pracovat 
vhodně s judikaturou, kterou k danému tématu 
vyhledala a vhodně ji použila k odůvodnění dílčích 
závěrů. Autorka se s prameny nejen řádně 
seznámila, nýbrž s nimi také náležitě pracovala, jak 
dokládají četné odkazy průběžně v textu. Lze 
uzavřít, že autorka při zpracování postupovala 
natolik samostatně, nakolik se očekává od 
autora tohoto druhu práce. 

Logická stavba práce Z hlediska logické stavby práce nelze autorce nic 
zásadního vytknout. Systematika práce je zvolena 
vhodně a přehledně. Podrobně k této problematice 
viz bod 3. Lze uzavřít, že logická stavba práce je 
vhodná a že práce z tohoto hlediska splňuje 
požadavky kladené na práce tohoto druhu. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Součástí práce je seznam použité literatury, 
z něhož je zřejmé, že diplomantka pracovala s více 
jak dvaceti odbornými publikacemi včetně článků 
v odborné literatuře. Na odbornou literaturu autorka 
průběžně odkazuje, a to formou poznámek pod 
čarou (práce jich obsahuje celkem 231). Mimoto 
zpracování práce svědčí o tom, že autorka 
odbornou literaturu nejen vyhledala, ale že s ní i 
pracovala způsobem ve vědecké práci obvyklým. 
Kladně hodnotím i formální podobu citací. 
Diplomantka v práci neuvádí žádné srovnání se 
zahraniční právní úpravou, a tak tedy nepracovala 
se zahraniční literaturou. Práce s literaturou je 
vzhledem k požadavkům na práce tohoto druhu 
dostačující. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka zvolené téma zpracovala zevrubně a 
důkladně. Kladně lze hodnotit především její 
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systematičnost. Výběr dílčích témat pak umožnilo 
naplnit hlavní cíle, které si při psaní práce v úvodu 
stanovila. Ve svém souhrnu pak pojednání o dílčích 
problémech tvoří komplexní zpracování zvoleného 
tématu. Provedená analýza ve vztahu k zadanému 
tématu je na dostatečné úrovni, u problematických 
ustanovení seznamuje čtenáře s různými názory 
v odborné literatuře (např. na str. 19, 37-38 a dále), 
které konfrontuje s judikaturou soudu (např. na str. 
28, 37-38, 44 a na jiných místech práce), což je 
vzhledem ke stanovenému cíli práce zcela 
nezbytné a konečně seznamuje čtenáře s vlastním 
názorem (např. na str. 17, 28-29, 38, 54 apod.), 
příp. navrhuje příslušnou změnu právní úpravy 
(zejména v závěru práce). Lze tedy uzavřít, že 
autorka zvolené téma zpracovala a vyčerpala 
řádně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů odpovídá průměrné normostraně. Součástí 
práce nejsou grafy či tabulky, což je vzhledem k 
danému tématu pochopitelné. Lze uzavřít, že 
úprava odpovídá požadavkům kladeným na 
práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na 
dobré úrovni. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 Při obhajobě práce by se autorka mohla vyjádřit k problematice absence podmínky 
souhlasu žalovaného s procesním nástupnictvím v případě singulární sukcese. 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

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. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

 
 
V Praze dne 24. srpna 2017 
 
 
        _________________________ 

JUDr. Dita Frintová, Ph. D. 
vedoucí diplomové práce 


