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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka se ve své práci zabývá konkrétním důkazním prostředkem, a to výslechem 

svědka v civilním procesu. Zvolené téma diplomové práce je a stále bude aktuální 

problematikou, neboť jde o nejčastěji užívaný důkazní prostředek soudem, kterým dochází ke 

zjištění skutkového stavu věci.  

 

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

metody 

Cílem zvoleného tématu diplomové práce je snaha o ucelený přehled výslechu svědka 

v civilním procesu se všemi jeho specifiky při jeho realizaci a především jeho hodnocení 

soudem. V tomto směru byly proto na autorku práce kladeny velmi vysoké nároky jak na 

odborné teoretické znalosti, tak zároveň i na základní praktické poznatky (odpovídající 

náslechům studentů při soudních jednání).  Autorka ve své práci, a to za pomoci především 

analytické a komparativní metody, přesvědčivě uplatňuje teoretické znalosti získané studiem 

odborné literatury, článků, ale i judikatury Ústavního soudu ČR či Nejvyššího soudu ČR.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Předložená diplomová práce je vedle úvodu a závěru velmi přehledně a systematicky 

rozčleněna do deseti kapitol (1. Důkazní prostředky obecně a jejich dělení, 2. Osoba svědka 

v civilním řízení, 3. Opatřování důkazu výslechem svědka a sankce trestního stíhání, 4. Postup 

při výslechu svědka, 5. Zvláštní způsoby výslechu, 6. Zaznamenání výpovědi svědka, 7. 

Zvláštnosti dané osobou svědka – výslech nezletilých a osob vyššího věku, 8. Výslech člena 

statutárního orgánu právnické osoby, 9. Hodnocení svědecké výpovědi, 10. Svědek, který splnil 

svou povinnost nebo byl připraven ji splnit), které se dále člení do konkrétně zaměřených 

podkapitol.  

 

4. Vyjádření k práci 

Práce představuje přehledné, celistvé, velmi kvalitní a osobité dílo, které ve vhodných 

souvislostech využívá v dostatečné míře dosavadní literaturu i judikaturu spolu s autorčinými 

vlastními úvahami a závěry. Za velmi přínosnou a kvalitně zpracovanou považuji kapitolu o 

výslechu nezletilých osob a osob vyššího věku.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Cíl práce vytyčený na str. 1 a zopakovaný v závěru 

práce byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka projevila schopnost pracovat 

samostatným a tvůrčím způsobem, generátor shod 

vykázal shodu do 5% u celkem 109 dokumentů. 

Logická stavba práce Práce má logickou strukturu a jednotlivé kapitoly na 

sebe tematicky navazují. 



  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomantka využila při zpracování práce 

odpovídající počet zdrojů skládající se z odborné 

literatury (nejen právní, ale např. i psychologické), 

odborných publikací, odborných článků i judikatury 

vyšších soudů. Všechny zdroje jsou řádně citovány, 

poznámkový aparát je uspořádán přehledně. 

Poznámkový aparát čítá 145 poznámek pod čarou.   

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je ve vztahu k tématu 

práce naprosto odpovídající. 

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 kvalitní jazykovou a stylistickou 

úroveň. Diplomantka se vyjadřuje v práci věcně a 

srozumitelně. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Pro ústní obhajobu práce se doporučuji zabývat otázkou nutnosti, popř. prospěšnosti 

odchýlení se od podrobné úpravy některých důkazních prostředků (§125 o.s.ř.).  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předložená diplomová práce splňuje 

požadavky, které jsou kladeny na tento druh 

prací a je proto způsobilá k ústní obhajobě.  

 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 

 

V Praze dne 17. 1. 2018 

 
_________________________ 

JUDr. Silvia Kubešová, Ph.D. 

oponentka 

 

 


