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1 Aktuálnost (novost) tématu: 

Předběžná opatření jsou poměrně starým procesním institutem, nicméně poté, co nabyl 

účinnosti zákon o zvláštních řízeních soudních, došlo nejen k pouhému přesunu dosavadních 

předběžných opatřeních z OSŘ do nového zákona, ale úprava již není stejná. Proto vítám 

výběr tématu a ze struktury práce je vidno, že autor se právě velmi podrobně věnuje této 

novelizované problematice. V tom spatřuji především aktuálnost práce. Jen tak na okraj: 

v závěru práce autor uvádí, že rozdělení předběžných opatřeních do dvou zákonu je nešťastné, 

protože ztěžuje orientaci. Tato výtka by se vlastně týkala samé existence zvláštní úpravy 

nesporného řízení, což já jako nešťastné nevidím, samozřejmě bez kritiky úrovně tohoto 

zákona. 

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

metody: 

Když mám hodnotit náročnost, musím nutně pro tento účel rozdělit práci do dvou částí- na 

část týkající se řízení sporného a řízení nesporného. První část práce je stručnější a více 

popisné, ve druhé části autor sahá do podrobností a je tedy na zpracování náročnější. Autor 

čerpal zejména z komentářů a z menší části z odborných článků. Nicméně z obsahu práce je 

zřejmé, že autor je poměrně dobře díky pečlivé práci se zdroji, teoreticky vybaven. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

 

Struktura práce prakticky sleduje právní úpravu v zákoně, tj. analyzuje ( po obecném úvodu) 

jednotlivé druhy předběžných opatřeních. Proti tomuto postupu nemám výtky. 

 

4. Vyjádření k práci: 

Práce je zpracována na poměrně slušné úrovni, pečlivě se snahou nezapomenout prakticky ani 

na jeden aspekt. Vycházím i z premisy, že autorem je student , tedy osoba bez hlubších 

praktických zkušeností, ale o ty u diplomové práce nejde. Co mi však do jisté míry chybí je 

vyjádření autora nejen k existenci dvou zákonů upravujících jeden procesní institut, ale 

vyjádření, zda existující úprava je dostatečná a zda by neměla být nějak změněna či doplněna. 

Autor nepracoval se zahraničnímu zdroji, ale tato metoda by spíše nadbytečně rozšířila rozsah 



práce. Autor pak stručně zmínil v úvodu i předběžná opatření v insolvenčním řízení, aniž by 

se jimi šířeji zabýval, ale tento přístup rovněž nehodnotím záporně. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle práce: byl dosažen 

- logická stavba práce: viz předchozí závěr 

- práce s literaturou (využité cizojazyčné literatury) včetně citací: autor dobře cituje zdroje 

užité při psaní práce 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): odpovídající 

- Úprava práce (text, grafy, tabulky): Adekvátní. 

- jazyková a stylistická úroveň: dobrá 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Podrobnější připomínky nemá. Při obhajobě by se autor mohl vyjádřit k problematice úrovně 

stávající úpravy předběžného opatření v obou zákonech- viz shora 

 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě:  

Práci doporučuji k obhajobě 
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