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Studijní program:  P3917         SOUDNÍ INŽENÝRSTVÍ 
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   Název disertační práce:  Institucionální otázky znalectví 

Oponent:  prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. 

Pracoviště oponenta:  Masarykova univerzita, Brno, Právnická fakulta 

  Článek 45 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně: 
   Oponent se v posudku vyjádří zejména:  
 a) k aktuálnosti tématu disertační práce,  
 b) zda disertace splnila stanovený cíl,  
 c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertace s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,  
 d) k významu pro praxi nebo rozvoj vědního oboru,  
 e) vyjádření k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,  

f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona. 

 

1. Forma disertační práce ve smyslu čl. 41 odst. 1 Studijního a zkušebního řádu  

VUT v Brně 

  a) samostatná práce zpracovaná podle čl. 41 odst. 2
*)

 Studijního a zkušebního řádu VUT 

v Brně, obsahující výsledky řešení vědeckého úkolu, nebo 

  b) tematicky uspořádaný soubor uveřejněných prací. 

         Jsou-li v souboru uveřejněných prací dle písm. b) práce, jichž je doktorand spoluautorem, 

je vymezen podíl doktoranda a je doložen prohlášením spoluautorů o jeho přínosu 

k jednotlivým pracím?     ano           ne 

   
*) 

(2) Disertační práce se člení zejména na tyto části: 

a) přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce, 
b) cíl disertační práce, 
c) výsledky disertační práce s uvedením nových poznatků, jejich analýzu a jejich význam pro realizaci v praxi nebo 

pro další rozvoj vědního oboru, 
d) seznam použité literatury, 
e) seznam vlastních prací vztahujících se k tématu disertační práce. 
Součástí disertační práce může být rovněž dokumentace inženýrských nebo uměleckých děl. Její součástí je vždy 

souhrn v českém a anglickém jazyce zpravidla v rozsahu jedné strany.  
  

2. Aktuálnost námětu disertační práce  

 velmi aktuální  aktuální  není aktuální 

Komentář: Zvolené téma práce považuji za aktuální, zejména s přihlédnutím ke snahám o změnu 

právní regulace postavení znalců. Jedno ze základních pochybení, s nímž se lze setkat 

v legislativní činnosti, je absence vymezení materiálních předpokladů normotvorby; kvalitní 

zpracování tématu disertační práce může obsahovat závěry, které vytvoří východiska pro zjištění 

stavu sociálních vazeb ve zkoumané oblasti, jakož i předpoklady pro nezbytnost právní úpravy.   
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3. Splnění cílů disertace 

 disertace splnila cíl  disertace splnila cíl částečně   disertace nesplnila cíl  

Komentář: Doktorand vymezil cíle práce ve třetí kapitole, včetně ověřovaných hypotéz. Takto 

formulované cíle byly splněny, byť jejich naplnění je rozmělněno v jednotlivých kapitolkách, 

postrádám souhrnné hodnocení (patnáctá kapitola se koncentruje na ověření jednotlivých 

hypotéz, stručná šestnáctá kapitola takové hodnocení neobsahuje ani na něj neaspiruje). 

Pozn. Systematické zařazení třetí kapitoly (za charakteristiku základních pojmů) nepovažuji za 

vhodné; vymezení cílů mělo předcházet. 

  

 

4. Postup řešení problému a výsledky disertace  

 vynikající   nadprůměrné   průměrné   podprůměrné   slabé  

Komentář: Posuzovaná disertační práce je zpracována na 190 stranách, čímž překračuje 

předepsané i obvyklé standardy. Vlastní text je členěn do celkem do 14 kapitol, které jsou dále 

strukturovány, připojen je k nim úvod, závěr a další předepsané partie (různé seznamy a přílohy). 

Poměrně vysoký počet kapitol si žádá (pro zvýšení přehlednosti) jejich vhodné začlenění po 

vyšších celků (pro sloučení se přímo nabízí podmínky výkonu znalecké činnosti a vlastní výkon, 

včetně následků porušení povinností). 

Konstatuji, že doktorand byl veden snahou zpracovat zvolené téma vyčerpávajícím způsobem 

(postrádám pouze rozbor následků novelizace obč. soudního řádu provedené zákonem 

č. 218/2011 Sb.),  s využitím dostupných literárních pramenů a judikatury, oceňuji, že autor se 

snaží o konfrontaci závěrů obsažených v použitých pramenech, že k nim zaujímá vlastní 

hodnocení a stanoviska a v určité míře využívá údajů získaných z ankety mezi znalci.  

K doktorandovým tvrzením a závěrům formuluji následující náměty, doporučení a připomínky: 

- právní úpravu znalecké činnosti nelze klasifikovat jako "znalecké právo" (str. 21), 

- je zbytečné definovat notoriety a analyzovat obecné pojmy (vědecká hypotéza - str. 22, 

prameny práva - str. 24, 25, forma realizace zákonných norem - str. 34, vázanost správního úřadu 

vlastní rozhodovací praxí - str. 35, retroaktivita - str. 65, předpoklad vzniku mimozávazkové 

odpovědnosti za škodu - str. 134),  

- reklamace je sama o sobě uplatněním práv z odpovědnosti za vady, tudíž reklamace se 

"neuplatňuje" (str. 47), 

- údaje o délce výkonu znalecké činnosti v obr. č. 4 nemají vztah k vlastnímu textu (str. 66). 

  

Konkrétní přínos doktoranda: Zpracovaný přehled o publikovanýczh názorech, o judikatorních 

závěrech a poskytnutí informací o zahraničních úpravách s pokusem o komparaci. Doktorandova 

opakovaná snaha o využití SWOT analýzy nepřináší adekvátní výsledky, neboť jsou využívána 

tvrzení bez náležitého odůvodnění. 

 

 

5. Původnost dosažených výsledků  

 původní  převážně původní  zčásti původní  nejsou původní 

Komentář: Hodnocení původnosti se dotýká podání přehledu o publikovaných názorech, 

o judikatorních závěrech a poskytnutí informací o zahraničních úpravách s pokusy o komparaci 

v některých aspektech.   
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6. Uplatnitelnost výsledků disertační práce pro rozvoj oboru Soudní inženýrství a další 

bádání  

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Předpokládám využití závěrů při formulaci návrhů de lege ferenda.   

   

7. Uplatnitelnost výsledků disertační práce ve výuce  

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: V rámci výuky o právním postavení znalce, zejména jeho práv a povinností - srov. 

zařazení právní problematiky v oboru soudního inženýrství (obr. 1 - pozn. Doktorandův popis 

tohoto obrázku je vadný, protože samotná disertační práce určitě nemůže být zařazována do 

systematiky soudního inženýrství).   

 

8. Uplatnitelnost výsledků disertační práce pro znaleckou resp. technickou praxi  

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Ve smyslu objasnění statusu (de lege lata) znalce.   

 

9. Publikování výsledků disertační práce  

 Výsledky byly 

publikovány  

 Výsledky byly 

publikovány částečně  

 Výsledky nebyly 

publikovány 

 Nelze zjistit  

  

Komentář: Viz některé práce zařazené do přílohy č. 5.   

 

10. Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Komentář: Doktorandovi vytýkám některé nepřesnosti a povrchnosti: 

- mnohokrát opakované nesprávné použití různých tvarů slovesa "jednat" (na omluvu nemůže být 

ani podobné užívání v mediální praxi, dokonce ani v právních předpisech), 

- záměna pojmu "legislativa" s pojmem "právní úprava" (str. 28, 51), z toho plynoucí nesprávné 

tvrzení o obsahu znaleckého zákonodárství (str. 24) a jeho konstrukci (str. 52), 

- vadná shoda podmětu a přísudku (str. 30), 

- překlepy (str. 36, 96, 111, 173), 

- označování Nejvyššího soudu v rozporu s Ústavou České republiky (např. str. 17, 172), 

- zařazování akademických titulů do vlastního textu (např. str. 17), 

- zdrojem informací nejsou právní informační systémy, ale konkrétní rozhodnutí v nich (či jinde) 

publikovaná (str. 21), 

- chybějící odkaz na relevantní pramen - formulace námitek (str. 55), údaj o počtu znalců (str. 

79), rozlišení aspektů nestrannosti (str. 81 - vztahuje se k literárnímu pramenu), úvaha o 

archivační povinnosti (str. 93), zpřísnění kontroly a trestů (str. 133), neochota vyvodit 

odpovědnost vůči exekutorům (str. 140), "opačný" názor na postavení znalce (str. 146), 

nezpochybnění patřičné praxe odbornou veřejností (str. 149), 

- nadbytečné zařazování odkazů na konkrétní ustanovení právního předpisu do poznámkového 

aparátu (např. str. 52, 73, 74, 126), 

- vadné označení judikatorních pramenů (spisová značka, číslo jednací), 

- zavedení triviálních a dublovaných zkratek (Veřejný ochránce práv, orgán veřejné moci, zákon 

o znalcích).      
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11. Hodnocení tezí disertační práce 

Článek 43 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně - Teze disertační práce: 
(1) Teze disertační práce obsahují ve stručné formě základní myšlenky, metody, výsledky a závěry disertační práce 

ve struktuře stejné jako u disertační práce. 

Úroveň tezí disertační práce je: 

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Připomínky: Úroveň tezí koresponduje úrovni vlastní práce (viz výše); též se v ní objevují 

některé drobné jazykové prohřešky (chybějící interpunkce).    

   

12. Celkové hodnocení disertační práce 

Úroveň disertační práce: 

 vynikající   nadprůměrná   průměrná   podprůměrná   slabá  

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4
**)

 zákona. č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách:  

 splňuje 

 nesplňuje   
**)  

(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se prokazuje 

schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje  
nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti.  
Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. 

Komentář: Posuzovanou práci považuji, i přes výše uvedené výhrady a námitky, za zdařilou, 

proto doporučuji její obhajobu.   

   

13. Disertační práci k obhajobě  doporučuji   nedoporučuji  

   

   

  Datum:  30.5.2013 

     Podpis oponenta:       …………………………..        

   

 


