Posudek oponenta
rigorosní práce
Mgr. Kristýny Klimešové
na téma
„Předběžná opatření v civilním řízení“

Autorka předkládá diplomovou práci s žádostí o uznání za práci rigorózní. Jde přitom
o práci na dané téma v celkovém rozsahu 105 stran (včetně seznamu zkratek, literatury a
použitých pramenů, resumé a abstraktu). Z hlediska formálního lze tedy konstatovat, že
v tomto směru naplnila požadavky kladené na práce tohoto druhu.
Práce je co do systematiky členěna do 5 stěžejních kapitol (vedle úvodu a závěru),
v nichž se autorka zabývá jak obecnými, tak zvláštními otázkami. Po stručných úvodních
pasážích (historie a prameny, vymezení pojmů) se autorka zabývá specifickými otázkami
předběžných opatření v závislosti na právní úpravě.
Kapitola 3 se zaměřuje na předběžná opatření dle občanského soudního řádu, kapitoly
4 až 5 pak na předběžná opatření dle zákona o zvláštních řízeních soudních, resp. na tam
zvlášť upravená zvláštní předběžná opatření.
Z hlediska systematiky i zařazení příloh v daném pojetí i rozsahu nemám vůči práci
zásadních námitek.
Autorka zvolila téma, které je jednak třeba pokládat za tradiční, jednak – s ohledem na
komplexní zaměření práce i na novou právní úpravu – aktuální v tom směru, že přináší
příležitosti pro jak teoretickou a hlubší diskusi, tak pro postižení aplikačních a specifických
otázek.
Přístup autorky je metodický a pečlivý, což se projevuje mj. i v podrobném členění
práce.

Autorka prokazuje, že pracuje s relevantními prameny velmi komplexně, postihuje jak
odbornou literaturu, tak judikaturu. Obě základní varianty předběžných opatření pak autorka
postihuje vyváženě.
Předloženou práci hodnotím jednoznačně pozitivně kvalitní a plně způsobilou ke
schválení jako práci rigorózní.

V rámci obhajoby navrhuji k další diskusi tyto otázky:
1) Vztah předběžného opatření a žaloby z rušené držby dle § 176 OSŘ?
2) Zastoupení navrhovatele předběžného opatření dle ZŘS – nezletilého účastníka
jako oběti domácího násilí.

JUDr. Petr Smolík, Ph.D.
V Praze dne 3. března 2016

