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1. Úvod:
Téma diplomové práce, vybrané diplomantkou, je klasickým institutem civilního procesu,
který s vývojem komunikačních prostředků v posledních letech byl několikrát novelizován
tak, aby odpovídal současnému komunikačnímu trendu. Jde především o zavedení
komunikace formou datových schránek.
2. K systematice:
Posuzovanou diplomovou práci rozdělila diplomantka kromě úvodu a závěru do sedmi
kapitol. V první kapitole zpracovala obecně charakteristiku civilního procesu. V druhé
kapitole pak procesní úkony účastníků řízení. Ve třetí kapitole diplomantka vymezila
diplomantka pojem podání. V další, čtvrté kapitole se diplomantka věnuje formám podání.
Náležitosti podání obsahuje pátá kapitola a druhy podání pak kapitola šestá. V závěrečné
sedmé kapitole se diplomantka zaměřila na vady podání, jejich odstraňování a důsledky jejich
neodstranění.
3. K obsahu:
Diplomantka při zpracování své diplomové práce použila metodu analýzy a deskripce,
částečně i komparace zejména se slovenskou právní úpravou, a to v kapitole týkající se druhů
podání. Diplomantka při zpracování diplomové práce postupovala systematicky, tedy od
obecné charakteristiky civilního procesu a podání jako takového, k jednotlivým formám a
druhům podání. Velmi pěkně je zpracována podkapitola týkající se elektronických podání,
které v současné soudní praxi tvoří nejfrekventovanější formu podání. Při zpracování ústního
podání diplomantka vhodně rozlišuje toto podání ve sporném a nesporném řízení.
Diplomantka v práci, a to zejména v závěru, vyslovuje své úvahy de lege ferenda týkající se
připravované rekodifikace občanského soudního řádu.
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4. Zhodnocení:
Diplomantka si v úvodu vytýčila za cíl své v diplomové práci podat komplexní výklad o
pozitivněprávní úpravě institutu podání v civilním procesu a odpovědět na základní otázky
tohoto institutu. Lze konstatovat, že posuzovaná diplomová práce tento cíl splnila. Práce je
zpracována velmi pečlivě a tvoří přehledný výklad zadaného tématu. Při zpracování
vycházela diplomantka z rozsáhlé odborné literatury a judikatury. Při citaci řádné označila
pramen.
Posuzovaná diplomová práce splňuje podmínky kladené na tento druh
vysokoškolských kvalifikačních prací. Práce byla v souladu s pokynem děkana č. 23 D/2011
ze dne 2. 8. 2011, kterým se stanoví postup při ověřované originálnosti vysokoškolských
kvalifikačních prací, prověřena antiplagiátorským programem THESES, který vykázal shodu
s jinými díly 0 %.
5. Závěr:
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.
Téma obhajoby navrhuji – bližší rozbor ústního podání učiněného do protokolu v nesporných
řízení, zejména pokud jde o podání ve věci samé.

V Plzni 27. 4. 2020

JUDr. Miloslava Wipplingerová, Ph.D., LL.A.
vedoucí diplomové práce
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