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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Luděk Trojan 

Téma práce: Účastníci sporného řízení 

Rozsah práce: 55 stran vlastního textu (162 260 znaků, tj. 90 normostran) 

Datum odevzdání 
práce: 

19. dubna 2017 

 
 
1) Autor již 29. 11. 2016 odevzdal diplomovou práci na uvedené téma. Práci však při 
obhajobě dne 30. 01. 2017 neobhájil. Práce sice podle posudku vedoucího i oponenta 
obsahovala značné množství nedostatků včetně zásadních věcných chyb, ale byla i přes 
výtky doporučena k obhajobě. Při obhajobě bylo autorovi umožněno, aby se k výtkám vyjádřil 
a zodpověděl položené otázky. Průběh obhajoby doložil, že se student na obhajobu řádně 
nepřipravil a komise proto rozhodla o vrácení a přepracování práce s tím, že uchazeči bylo 
doporučeno zohlednit při přepracování práce výtky uvedené v obou posudcích. 
 
2) Po druhém odevzdání doplněné práce dne 19. dubna 2017 byla provedena opakovaná 
automatická kontrola shod systémem theses.cz, která indikuje 88% shodu s původní prací. 
Z uvedeného tedy plyne, že z více jak cca 3/4 je práce nezměněna, změny se týkají pouze 
cca 1/4 rozsahu práce. Předmětem tohoto posudku je tedy zhodnotit, zda provedené změny 
zohlednily připomínky uvedené v posudcích tak, že práce po přepracování vyhoví 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. V dalším lze proto odkázat na původní 
posudek zde dne 06. 01. 2017 (vložený do SIS stejného dne), který je přiložen níže. 
 
4) Autorovi byla vytýkána velmi špatná jazyková a stylistická úroveň práce (chyby ve shodě 
podmětu s přísudkem, jazykové a gramatické chyby, na téměř každé straně práce chyby 
v interpunkci a značné množství překlepů). Tento nedostatek byl napraven a je nutné 
konstatovat, že přepracovaná práce je z tohoto hlediska na daleko vyšší úrovni. Diplomant 
konečně věnoval patřičnou pozornost doporučením vedoucí práce a řádně provedl konečnou 
gramatickou a jazykovou korekturu textu. V souladu s dalšími výtkami uvedenými v posudku 
(vedoucí diplomové práce) opravil uchazeč věcné chyby, a to na str. 11 již neuvádí „vedlejší 
společenství“, na str. 18 a dále opravil text tak, aby byl zřejmý důsledek nedostatku věcné 
legitimace u účastníka řízení, pokusil se o opravu zásadní věcné chyby na str. 19, což 
ovšem neučinil zcela správně - „… bude totiž řízení soudem zamítnuto“ (!) - zamítnuta snad 
bude žaloba a ne řízení (!), opravil chybné konstatování na str. 27 o tom, kdo je zákonným 
zástupcem, na str. 32 opravil, resp. doplnil slovo, aby text dával smysl, dále opravil 
pojednání o společenství účastníků, které je již v nové verzi práce věcně v pořádku, konečně 
je opravena i chyba na str. 42 u vedlejšího účastníka, a to při vstupu vedlejšího účastníka do 
řízení na výzvu některého z účastníků učiněnou prostřednictvím soudu jde o tzv. opověď 
rozepře. 
 
Celkově práci s ohledem na výše uvedené stále hodnotím jako průměrné zpracování 
zvoleného tématu. Práce je popisná, diplomant nepřináší zásadní nové poznatky či vlastní 
návrhy de lege ferenda. Ovšem zásadní věcná pochybení byla v nové verzi opravena. 
 
5) Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje dokument čítající 
2035(!) stran, představující 119 dokumentů obsahujících shody. První dokument vykazuje 
shodu ve výši 88 %, jedná se však o původní práci diplomanta (viz výše). Další dokumenty 
již nevykazují míru shody vyšší jak 5 %. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý dokument 
prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají povětšinou názvů právních 
předpisů, zákonných textů, judikatury či profilující literatury, které logicky musí být shodné. 
Na základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit závěr o tom, že by diplomant 
nepostupoval při tvorbě práce lege artis. 
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Závěrečné hodnocení: domnívám se, že práce byla doplněna a přepracována tak, jak 
bylo autorovi doporučeno při obhajobě práce dne 30. 01. 2017, a proto se domnívám, 
že přepracovanou práci lze doporučit k obhajobě. V dalším odkazuji na posudek 
k původní práci, který je obsažen v příloze k tomuto posudku. 
 
Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře - dobře. 
 
 

V Praze dne 05. 05. 2017 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Příloha: posudek k původní podobě práce zde dne 06. 01. 2017 a vložený do SIS dne 
06. 01. 2017 
 
 
 

POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Luděk Trojan 

Téma práce: Účastníci sporného řízení 

Rozsah práce: 56 stran vlastního textu (147 494 znaků, tj. 81 NS) 

Datum odevzdání 
práce: 

28. 11. 2016 (elektronické podoby) 
29. 11. 2016 (tištěné podoby) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 

Za téma své diplomové práce si diplomant zvolil 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. V této souvislosti je nutné zmínit i bohatou judikaturu soudů. 

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

použité metody 
Zvolené téma diplomové práce vyžadovalo ovládnutí nejen aktuální právní úpravy 
účastníků nalézacího řízení sporného, ale i teoretické znalosti problematiky účastenství 
v civilním řízení. Autor přistoupil na základě svých teoretických poznatků ke zvolenému 
tématu v zásadě dobře. Poznatky získané studiem odborné literatury i judikatury 
dokázal použít ke zpracování zvoleného tématu. Z níže nastíněného formálního 
členění práce vyplývají i následující použité právně hermeneutické metody, tedy 
metody zkoumání práva. Diplomant použil ve své práci převážné 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 diplomant tyto teoretické otázky dostatečně osvojil. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

Hodnocená práce je rozčleněna do šesti kapitol, které se dále vnitřně člení a závěru. 
Součástí práce je rovněž seznam použitých zkratek, seznam použitých pramenů, 
resumé, abstrakt a klíčová slova (v českém jazyce, anglickém jazyce a anglický název 
práce). 
V úvodu diplomant seznamuje čtenáře s obsahem a zaměřením své diplomové práce 
včetně cíle, kterého chce při psaní práce dosáhnout. Po úvodu následuje obecná část 
práce (kapitola druhá), kde se autor zabýval obecnými otázkami civilního procesu se 
zaměřením na jeho jednotlivé druhy a úpravu účastenství v jednotlivých řízeních. Za 
stěžejní část práce je možné považovat kapitolu třetí, kde se diplomant zabýval 
současnou právní úpravou účastníků v nalézacím řízení. V kapitole čtvrté se posléze 
zaměřil na instituty související s účastníky sporného řízení, a to na hlavní a vedlejší 
intervenci. V kapitole páté se zaměřil na možnosti zhojení nedostatků věcné legitimace 
u účastníka řízení, a to na problematiku přistoupení a záměny účastníka řízení. Před 
vlastní závěr práce pak vhodně zařadil kapitolu šestou, kde popsal problematiku 
univerzální a singulární sukcese. Práce je ukončena závěrem, ve kterém autor stručně 
hodnotí současnou právní úpravu a uvádí úvahy de lege ferenda, o kterých by mohl 
podrobněji pohovořit při ústní obhajobě práce. 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 
Celkově práci ovšem hodnotím jako průměrné zpracování zvoleného tématu. Práce je 
přehledná, ale popisná. Navíc i přes upozornění vedoucího práce, aby diplomant 
provedl náležitou jazykovou a gramatickou korekturu textu, obsahuje značné množství 
chyb, včetně věcných. Nedostatky budou blíže popsány v následujících bodech. Tomu 
odpovídá i navržený stupeň hodnocení. 
 
Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje dokument 
čítající 1786 (!) stran, představující 105 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 
diplomant nepostupoval při tvorbě práce lege artis. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Hodnocená práce splnila cíl, který si diplomant 
v úvodu vytyčil. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomant při zpracování zvoleného tématu 
prokázal schopnost samostatné práce, a to nejen 
při studiu odborné literatury (i když z textu práce je 
patrné, že vycházel převážně pouze z učebnic) a 
relevantní judikatury, ale i při sepsání vlastního 
textu práce. 

Logická stavba práce Zvolená systematika práce je vhodná. Jednotlivé 
části na sebe tematicky navazují a jejich předmět 
patří do problematiky práce. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Součástí práce je seznam odborné literatury, 
z něhož je zřejmé, že diplomant vyhledal a pracoval 
s více jak dvaceti odbornými publikacemi a 
odbornými články, na které v textu práce odkazuje 
formou poznámek pod čarou (práce jich obsahuje 
celkem 145). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomant zpracoval zvolené téma na průměrné 
úrovni. V práci pouze popisuje právní úpravu. 
Provedená analýza ve vztahu k zadanému tématu 
je ještě na dostatečné úrovni. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K celkové úpravě práce mám zásadní výhradu, 
která se týká jazykové a gramatické podoby textu. 
Kladně mohu hodnotit formální podobu citací a 
v zásadě správnou citaci právních předpisů (až na 
výjimky např. na s. 25 dole). 
S ohledem na zvolené téma neobsahuje práce ani 
grafy, ani tabulky. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na velmi 
špatné úrovni. Jak již bylo výše konstatováno, 
diplomant byl vedoucím práce při konzultacích, kdy 
vedoucí mu přečetla práci ještě před odevzdáním, 
upozorněn na nutnost (!) gramatické a jazykové 
korektury. Bohužel se tak nestalo. Je dost 
zarážející, aby závěrečná práce studenta vysoké 
školy (NB humanitního zaměření) vykazovala po 
stránce jazykové a gramatické tyto nedostatky: 
- chyby ve shodě podmětu s přísudkem - na s. 2 a 
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jinde, 
- další jazykové a gramatické chyby - na s. 5, 6, 16, 
22, 28, 25, 27, 31, 38 shora, 40, 42 dole a na 
dalších místech práce, 
- chyby v interpunkci - bohužel téměř na každé 
straně práce, a to i na více místech na každé straně 
najednou - např. na s. 3 dole, 4, 5, …., 50, 52, 53, 
55, 
- značné množství překlepů - např. na s. 5, 9, 14, 
24, 26, 27, 49, 56 a jinde. 
Všechna tato výše uvedená pochybení nejen ruší 
čtenáře při vnímání textu práce, ale bohužel 
v tomto množství již značně snižují hodnotu celé 
práce. 

 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6. 1. Připomínky: 
 
Na s. 12 je uvedeno „vedlejší společenství“ - nutné vysvětlit, 
na s. 18 dole - první věta posledního odstavce - nutné vysvětlit, 
na s. 19 - „Bez naléhavého právního zájmu žalobce na požadovaném určení, bude 
řízení zastaveno.“ - tak tomu snad není?, 
na s. 27 - chybné konstatování, že soudem ustanovený opatrovník je zákonný 
zástupce!, 
na s. 27 - „osoba, které byla soudem omezena procesní způsobilost“ - nutné vysvětlit, 
na s. 32 - „rovnost řízení“ - nutné vysvětlit, 
v textu práce autor uvádí, že existuje společenství obapolné a posléze jako příklad 
uvádí řízení o vypořádání společného jmění manželů - k tomu se nabízí otázka, jak si 
představuje společenství účastníků právě v tomto řízení?, 
na s. 43 - věcná chyba - není to „odpověď rozepře“, ale „opověď rozepře“! 
 
6. 2.  Otázky pro ústní obhajobu práce: 
 
Při ústní obhajobě by diplomant mohl pohovořit o problematice společenství účastníků, 
resp. by mohl vysvětlit konstatování uvedené v textu práce - jaké společenství tvoří 
účastníci řízení o vypořádání společného jmění manželů? 

 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, i přes výtky uvedené výše, 
jak po stránce obsahové, tak po stránce 
formální, ještě splňuje požadavky kladené na 
tento druh prací, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Dobře. 

 
 
V Praze dne 6. ledna 2017 
 

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


