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Diplomová práce kolegy Viktora Gazdy se zaměřuje na problém zjišťování skutkového 

stavu v civilním sporném řízení, ovšem činí tak výhradně z pozic právní filozofie. Proto 

v práci nenajdeme podrobný komentář k aktuální právní úpravě anebo dlouhé rozbory 

judikatury k danému tématu. Cíle práce jsou jiné: nahlédnout až k filozofickým základům 

dané problematiky a postupně se propracovat k specifickým právním institutům 

a doktrínám, jakými jsou například míra důkazu, pravděpodobnostní komponenty 

zkoumání skutkového stavu, anebo povahu principů formální a materiální pravdy.  

 

Práce je svým rozsahem nadprůměrná, ovšem nechybí jí podle mého názoru jednotící 

linie, za kterou považuji teoretické zkoumání pravdivosti skutkových tvrzení v procesu 

aplikace práva (respektive jednoho z procesů aplikace práva – civilního sporného řízení). 

Struktura práce je vedena cestou od zkoumání obecných filozofických otázek k rozboru 

základních procesněprávních teorií zjišťování skutkového stavu. Přitom je vidět snaha 

diplomanta objevovat souvislosti ale i rozdíly mezi obecnou filozofií s právní dogmatikou. 

Velmi pěkně je toto napětí vidět například v kapitole 3.3. pojednávající o problematice 

poznatelnosti či nepoznatelnosti pravdy prizmatem filozofie postmoderny.  

 

Z hlediska struktury je práce rozdělena do obecné a zvláštní části. V obecné části je 

postupně pojednáváno o filosofickém pojetí pravdy a teorii poznání, druhá kapitola 

představuje přehled základních filosofických teorií pravdy. Obě tyto části jsou důležité, 

neboť představují základ pro zkoumání právní problematiky zjišťování skutkového stavu 

v procesu aplikace práva. Třetí kapitola se věnuje principům zjišťování skutkového stavu 

v právu, čtvrtá pak specificky principům formální a materiální pravdy. Předposlední, pátá, 

kapitola se zabývá vybranými procesněprávními instituty, jakými jsou rozsudky pro 

zmeškání a pro uznání a shodným tvrzením účastníků a konečně poslední kapitola je 

věnována teorii míry důkazu a pravděpodobnosti při hodnocení skutkového stavu. 

Zejména poslední dvě kapitoly naznačují, že práce má potenciál řešit konkrétní problémy 
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právní praxe a vybraných procesněprávních institutů. Přesto, jak bylo naznačeno výše, 

není jejím hlavním cílem rozebírat platnou právní úpravu, případně řešit některé její 

problémy. Ze struktury a metody řešení práce je zřejmé, že vlastní diplomatovy závěry 

jsou obsaženy zejména v závěrečných kapitolách práce. Cenné je přitom to, že 

s využitím řady zahraničních zdrojů usiluje diplomant o další rozvinutí české doktríny, 

kterou v minulých desetiletích v této oblasti rozpracovával nejvíce prof. Josef Macur.  

 

Práci diplomanta hodnotím jako pečlivou. Z hlediska formální stránky se sice při 

dokončování práce diplomant nevyhnul určitým drobným chybám (například v seznamu 

literatury je vidět určitá nejednotnost v citačním stylu), to však nemá na obsahovou 

stránku práce žádný vliv. Naopak styl práce je třeba hodnotit jako nadprůměrný, stejně 

jako hloubka studované problematiky (zejména pokud jde o filosofické základy 

v úvodních kapitolách, na jejichž bázi je práce vystavěna).  

 

Kromě obsahu a formy bych vyzdvihl jako vedoucí práce i způsob autorovy práce, kdy 

základy některých kapitol byly zpracovány a úspěšně obhájeny jako práce SVOČ, autor 

se účastnil odborných setkání na daná témata a diskutoval určité otázky s předními 

současnými českými odborníky, vše v dostatečném předstihu proto, aby mohl zpracovat 

rozsáhlou a kvalitní práci. Tento způsob zpracování se projevil v kvalitě diplomové práce. 

Konečně pozitivně lze i hodnotit autorovu práci se zdroji: současnou zahraniční, ale i 

starší československou literaturou k tomuto tématu.  

 

Při ústní obhajobě by se diplomant mohl věnovat otázce, do jaké míry mají být filozofické 

teorie poznání a pravdy základem pro řešení praktických právních problémů a nastavení 

právní regulace.  

 

Na závěr lze shrnout, že tuto práci jednoznačně doporučuji k obhajobě, a to nejen jako 

práci diplomovou, ale podle mého názoru splňuje jak rozsahem (více než 178 

normostran), tak originalitou a způsobem zpracování i veškeré náležitosti práce 

rigorózní. Práci navrhuji ohodnotit v případě úspěšné ústní obhajoby známkou výborně. 

 
 
V Praze dne 14. září 2018  
                                                                   
             Pavel Ondřejek 


