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  Diplomant svou první verzi diplomové práce na totožné téma již odevzdal dne    

1. 12. 2016. V obou původních posudcích byla diplomantovi vytýkána řada jak formálních, 

tak i věcných pochybení. I přes uvedené výtky byla nicméně práce shledána za způsobilou 

k obhajobě. V průběhu obhajoby však diplomant neprokázal svou schopnost se 

s vytýkanými vadami vypořádat a jeho nepřipravenost komisi přesvědčila o nutnosti 

diplomovou práci přepracovat. Diplomantovi bylo doporučeno, aby v práci zohlednil 

všechna v posudcích mu vytýkaná pochybení spolu s doporučeními, na které také 

upozorňovali členové komise v průběhu obhajoby. 

  

  Přepracovaná diplomová práce byla diplomantem odevzdána dne 19. 4. 2017. 

Z obsahu práce a z automatické kontroly shod systémem thesis.cz vyplývá, že diplomant 

práci přepracoval v rozsahu cca ¼ své původní diplomové práce. Posudek práce se proto 

zaměří pouze na zhodnocení zapracovaných vad, které byly diplomantovi vytýkány 

v původních posudcích.  

 

  Diplomantovi se velmi zdařile podařilo řadu vytýkaných vad do své nově 

odevzdané diplomové práce přepracovat. Diplomová práce je po stylistické stránce na 

velmi dobré úrovni. Většina jazykových gramatických nedostatků byla opravena. Jde-li o 

jednu z mnou vytýkaných věcných chyb uváděných na str. 19, tj., „že neexistence 

naléhavého právního zájmu žalobce na požadovaném určení povede k zastavení řízení“, lze 

konstatovat, že věcné pochybení bylo odstraněno, avšak je potřeba diplomanta upozornit 

na jazykovou nepřesnost tvrzení, a to v tom smyslu, že důsledkem uváděného nedostatku 

naléhavého právního zájmu žalobce na požadovaném určení nebude „zamítnutí řízení“, ale 

„zamítnutí žaloby“.  

  



  Závěrem lze zhodnotit, že diplomant obstojně zapracoval připomínky, které mu 

byly vytýkány v posudcích, vyhověl i ústním výtkám, na které byl členy komise 

upozorňován a lze proto celkově ocenit diplomantovu snahu a pečlivost, s kterou svou 

diplomovou práci přepracoval. V dalším odkazuji na svůj původní posudek ze dne           

24. 1. 2017, který je přílohou tohoto posudku. 

 

Navržený klasifikační stupeň: v e l m i   d o b ř e – d o b ř e. 

 

 

V Praze dne 5. 5. 2017 

        JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 

oponent diplomové práce 
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1. Aktuálnost (novost) tématu 

  Účastníci sporného řízení je tématem nikoliv novým, avšak stále aktuálním, a to 

jak s ohledem na procesní teorii, tak především praxi soudů a s ní se stále vyvíjející 

bohatou judikaturu. Zvolené téma tak bude stále patřit k současným tématům civilního 

procesního práva.  

   

2. Náročnost tématu 

  Může se jevit, že diplomant si zvolil nenáročnou problematiku ke zpracování. 

Volbou tématu prokázal odhodlanost a snahu zpracovat téma komplexně a přehledně. To 

se však nakonec diplomantovi nepodařilo zcela, a to mj. i z důvodu značně náročného 

tématu na zpracování. Pro zpracování problematiky účastníků v sporném řízení zvolil 

metodu analytickou, kterou rozebral zvolenou problematiku na jednotlivé dílčí části.  

      

3. Kritéria hodnocení práce a připomínky 

  Diplomová práce je členěna do šesti kapitol spolu se závěrem. Kapitoly na sebe 

navazují a lze je do uvedené problematiky zařadit.  

  Ke zvolené systematice práce nemám žádné připomínky. 

  Za stěžejní a zároveň zdařilou považuji třetí kapitolu práce. Oceňuji diplomantovu 

snahu podrobněji rozebrat předpoklady účastenství, tj. způsobilost být účastníkem řízení a 

procesní způsobilost. Práce je na řadě míst vhodně doplňována soudní judikaturou.    

  Diplomová práce má však převážně  popisný  charakter,  který  je  závislý  na 

literatuře. Vlastní autorovy názory nejsou – až na některé výjimky (např. na str. 56 o 

nesystematickém zařazení singulární sukcese v občanském soudním řádu) – v práci 

převážně uvedeny a diplomant se tak omezuje na pouhá konstatování.   

  Přesto, že diplomant prokázal svou schopnost samostatně zpracovat zvolenou 

problematiku, nevyvaroval se na některých místech své práce věcných chyb (např. na str. 



19 uvádí, že bez existence naléhavého právního zájmu žalobce na požadovaném určení, 

bude řízení zastaveno?!). 

  Jazykovou a stylistickou úroveň práce považuji za průměrnou až podprůměrnou. 

Řada jazykových a gramatických nedostatků zbytečně snižuje nejen úroveň práce (např. již 

v úvodu práce na str. 2 na konci třetího odstavce, str. 33 poslední odstavec, apod.), ale na 

některých místech i její srozumitelnost (např. chybějící interpunkce).  

  Nicméně cíl, který si diplomant ve svém úvodu vytkl, tj. zpracovat přehlednou 

kompilaci procesněprávní úpravy účastníků civilního řízení spolu s úvahou de lege ferenda 

nad případnou novou úpravou civilního procesu, naplnil.   

   

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě 

  Pro ústní obhajobu diplomové práce doporučuji se zabývat bližším odůvodněním 

diplomantova tvrzení o nesystematickém zařazení institutu singulární sukcese v platné 

právní úpravě spolu s návrhem de lege ferenda.  

   

5. Závěr 

  Předložená diplomová práce i přes všechny zmiňované nedostatky stále ještě 

splňuje požadavky, které jsou kladeny na tento druh prací a je proto způsobilá k ústní 

obhajobě.  

 

6. Navržený klasifikační stupeň:  d o b ř e 

 

 

V Praze dne 24. 1. 2017 

        JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 

oponent diplomové práce 

 

 

 

 

 


