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1. Úvod:  
 

Téma diplomové práce, které si diplomantka vybrala – Druhy žalob v civilním procesu je 

klasickým a stále aktuálním tématem zejména civilního řízení sporného. Své místo má i ve 

zvláštních řízeních soudních. Diplomantka v minulém akademickém roce svou diplomovou 

práci neobhájila. Posuzovaná práce je přepracováním původní. 

 

2. K systematice: 
 

Posuzovaná diplomová práce je kromě úvodu a závěru rozdělena do dvou hlavních kapitol. Po 

úvodu zpracovala diplomantka ve druhé kapitole jednotlivé druhy žalob. Druhou kapitolu 

zaměřila diplomantka na žalobu a její druhy v civilním procesu Velké Británie. 

 

3. K obsahu: 
 

Diplomantka si v úvodu své diplomové práce vytýčily za cíl podat ucelený pohled na druhy 

žalob v civilním soudním řízení a jejich využití s ohledem na dosavadní judikaturu. Současně 

si diplomantka vytýčila za cíl pojednat o občanskoprávní žalobě v Anglii a Walesu. Jádrem 

posuzované práce je kapitola druhá, kde jsou zpracovány druhy žalob. Diplomantka pečlivě a 

podrobně zpracovala zejména část týkající se žalob na určení. Zajímavá je i stručná 

komparace s žalobou, resp. postupem při uplatňování občanskoprávních sporů v Anglii i 

Walesu. Jde sice jen o stručný nástin, avšak je třeba respektovat, že komparace nebyla 

v zadání daného tématu. Diplomantka při zpracování použila metodu deskripce, analýzy a 

částečně komparace.  

 
4. Zhodnocení: 
 

Lze konstatovat, že se diplomantce podařilo splnit cíl, který si v úvodu vytýčila. Diplomová 

práce je systematickým a přehledným zpracováním zadaného tématu. Diplomantka čerpala 

z rozsáhlé odborné literatury, včetně zahraniční a dále z judikatury. Při citaci řádně označila 

pramen.  Posuzovaná diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento druh 

kvalifikačních prací. Práce byla v souladu s pokynem děkana č. 23 D/2011 ze dne 2. 8. 2011, 



2 

 

kterým se stanoví postup při ověřované originálnosti vysokoškolských kvalifikačních prací, 

prověřena antiplagiátorským programem THESES, který vykázal shodu s jinými díly 24%, 

což je dáno přepracováním předchozí diplomové práce. 

 

5. Závěr: 
 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

Téma obhajoby navrhuji – bližší pojednání o žalobách na určení právní skutečnosti, zejména 

s ohledem na právní předpisy, z nichž vyplývají. 
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