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1. Aktuálnost (novost) tématu 

  Diplomantem zvolené individuální téma práce lze považovat za velmi aktuální a 

zároveň ojedinělým komparativním zpracováním problematiky opravných prostředků 

v České republice a Španělském království z hlediska procesní ekonomie. Práce nabývá na 

významu i v souvislosti s chystanou rekodifikací civilního soudního řízení. 

2. Náročnost tématu 

Volba individuálního tématu práce obecně klade na autora velmi vysoké nároky. 

Pro zpracování zvoleného tématu proto bylo nutné, aby diplomant přesvědčivým 

způsobem ovládl nejen aktuální tuzemskou právní úpravu opravných prostředků, ale i 

zahraniční, španělskou právní úpravu. Lze velmi kladně hodnotit průběžnou komparaci a 

analýzu opravných prostředků včetně vlastního autorova hodnocení, a to i za pomocí 

teoretických znalostí získaných studiem odborné literatury, odborných článků aj.  

 3. Formální a systematické členění práce 

  Předložená diplomová práce je přehledně a systematicky rozčleněna do čtyř 

kapitol, které se dále člení do již konkrétně zaměřených podkapitol. Práce navíc obsahuje 

celou řadu tabulek, grafů, schémat, které práci činí přehlednější. Systematika práce je na 

velmi dobré úrovni. V první kapitole se diplomant věnuje civilnímu procesu obecně a 

vhodně tak čtenáře uvádí do následující problematiky. V druhé kapitole je již věnována 

pozornost opravným řízením, jejich systémům z hlediska teoretických výkladů, nákladům 

a výnosům opravných řízení včetně komparativní analýzy. Ve třetí kapitole se autor velmi 

podrobně věnuje odvolacímu řízení podle české a španělské právní úpravy. Druhou a třetí 

kapitolu práce lze považovat za stěžejní. Čtvrtá kapitola práce obsahuje dílčí závěry 

plynoucí mj. i z předchozích kapitol a zároveň výstižně upozorňuje na některé možné 

návrhy na změnu české právní úpravy.  

4. Vyjádření k práci 

  Diplomantovi se pomocí analytické, gramatické, komparativní a analyticko-

ekonomické metody podařilo zpracovat problematiku přehledně a srozumitelně. Lze ocenit 

práci s obsáhlou odbornou literaturou, včetně judikatury a španělské legislativy, právě tak 



jako kultivovanou jazykovou s stylistickou úroveň práce. Přínosem práce jsou rovněž 

kritická hodnocení obou právních úprav a zároveň diplomantovy návrhy na možná řešení 

de lege ferenda. 

  Cíl, který si diplomant v úvodu své práce vytyčil, tj. provést především 

komparativní analýzu české a španělské právní úpravy opravných řízení včetně analýzy 

ekonomické, splnil. Práce je zdařilým zpracováním vybraného individuálního tématu.   

 

  5. Kritéria hodnocení práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

  Diplomant ve své práci (str. 145) uvádí, že nezbývá než souhlasit se skutečností, 

že rekodifikace občanského práva hmotného je vždy (!) dobrou příležitostí k revizi a 

rekodifikaci civilního procesu a naopak nesouhlasí s tvrzením prof. Zoulíka o tom, že 

právní úprava občanského sporného řízení je univerzálním nástrojem ochrany 

subjektivních práv a oprávněných zájmů a nemůže být proto závislá na konkrétní 

hmotněprávní úpravě. Při ústní obhajobě proto navrhuji, aby diplomant podrobněji 

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený na str. 1 a 

zopakovaný v závěru práce byl splněn. 

Samostatnost při zpracování tématu Diplomant projevil schopnost pracovat 

samostatným a tvůrčím způsobem, 

generátor shod vykázal shodu do 5% u 

celkem 95 dokumentů. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu a 

jednotlivé kapitoly na sebe tematicky 

navazují. 

Práce s literaturou (využití cizojazyčné 

literatury) včetně citací 

Diplomant využil při zpracování práce 

dostatečný počet zdrojů skládajících se 

z odborné literatury, odborných 

publikací, odborných článků a 

příspěvků, ale i judikatury vyšších 

soudů a jiných legislativních 

dokumentů včetně jiných 

kvalifikačních prací. Všechny zdroje 

jsou řádně citovány, poznámkový 

aparát je pečlivě a přehledně 

uspořádán. Rozsáhlý poznámkový 

aparát čítá 437 poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k 

tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve 

vztahu k tématu práce dostatečná. 

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

pro lepší přehlednost jsou v práci 

vhodně zařazeny i grafy, tabulky a 

schéma. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce má velmi dobrou jazykovou a 

stylistickou úroveň.  



vysvětlil výše zmíněný rozdíl v doktrinálním pojetí, a to s ohledem na aplikační praxi a 

procesní ekonomii.  

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 .  
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