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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
 
Autorka zvolila nejen aktuální ale i zásadní fenomén civilního práva (náhrada škody a distinkce porušení 
smluvní a mimosmluvní povinnosti), tj. dualitu deliktní a kontraktuální odpovědnosti, a to právě s 
ohledem na změny přinášené rekodifikací soukromého práva. Jako by cítila, že dosavadní stav nauky a 
poznání v tomto místě není zatím adekvátní smyslu a funkci institutu občanskoprávní (resp. 
soukromoprávní) odpovědnosti, resp. náhrady škody. Jde o téma, které právem zasluhuje zvýšenou 
pozornost odborné veřejnosti, jak o tom svědčí i proběhlé diskuse v odborných periodikách (Právník, 
Bulletin advokacie, Soukromé právo, Právní rozhledy, Právní rádce, ipravnik.cz atd.). Autorka v úvodu 
své práce vymezuje její cíle (analyticko-komparativní, jakož i syntetické) a klade si otázky, na které se 
snaží svou prací nalézt odpověď. Vlastní metody práce a přístupu jsou v úvodu zřetelně naznačeny, i z 
práce samotné je patrno, že autorka zvolila analyticko-syntetický přístup, který kombinuje s deskripcí a 
evaluací odborné literatury, aby nakonec dospěla k obecnějšímu poznatku (tj. k určité syntéze vybrané 
teoretické problematiky civilního deliktu, resp. náhrady újmy). Metodologická stránka tak rozhodně 
nebyla podceněna, ba naopak, je to velká deviza Janouškové práce a prokazuje její mimořádně silný 
teoretický a privatistický základ. V tomto ohledu prokázala schopnost netradičního nadhledu nad 
zákonným textem, projevila znalost veškeré relevantní (recentní i historické) literatury (a dalších 
pramenů), kterou kriticky analyzuje, vyhodnocuje a patřičně komentuje. Svou prací se dotýká řady v 
teorii diskutovaných problémů civilní odpovědnosti souvisejících s obtížným vymezením zákonných i 
judikaturních kritérií odlišení obou režimů odpovědnosti, a to otázky potřebnosti legislativního řešení 
v kontextu celkové koncepce civilního deliktu, dále otázky vlastního obsahu institutu smluvní a 
mimosmluvní odpovědnosti, resp. jednotlivých analyticky pojatých skutkových podstat, přičemž 
naznačila i širší souvislost s celkovou úlohou mimosmluvní odpovědnosti. Ztotožňuji se s 
nezastupitelností pojmu odpovědnosti v současném právu, třebaže jsme dle mého dnes spíše svědky 
všemožné snahy o „deresponsibilizaci“. Pro správné pochopení problematiky je nepochybně žádoucí 
komparativní analýza, - jak ostatně autorka zdařile činí – nakolik jsou známy zdejší inspirační zdroje. 
Při svých úvahách vycházím ze závěru, že smluvní odpovědnost vyžaduje porušení smluvní povinnosti, 
které je objektivní skutečností s tím, že v Německu se pak vyžaduje nadto porušení povinné péče 
(Pflichtverletzung), ve Španělsku se vyžaduje porušení určité povinnosti nebo standardu opatrnosti, 
přičemž Codigo civil zde presumuje nedbalost; porušení standardu péče je vyžadováno rovněž v Itálii, 
kde je však řada pravidel ve prospěch poškozeného. Je třeba připomenout, že v Německu a ve Francii 
je rozdíl mezi smluvní a mimosmluvní odpovědností chápán stále jako značně problematický a přístup 



se v obou zemích liší. Považuji za vhodné upozornění, že německá praxe při splnění podmínek pro 
smluvní i mimosmluvní odpovědnost umožňuje poškozenému volbu s tím, že při volbě mimosmluvní 
odpovědnosti jsou kladena přesto jistá omezení známá u smluvní odpovědnosti; ve Francii je volba 
mezi smluvním a mimosmluvním režimem zpravidla vyloučená s tím, že judikatura v hraničních 
případech řeší značně kasuisticky problém, jaký režim se má aplikovat (i cestou konstrukce fiktivní 
smluvní povinnosti). Zajímavým se ukazuje být španělský přístup ke konkurenci dobou režimů 
odpovědnosti. Je liberální a je nastaven tak, aby byl dosažen co největší prospěch poškozeného 
(důsledný pro-victim approach), tj. při splnění podmínek pro smluvní i mimosmluvní odpovědnost je 
možné žalovat obě alternativně nebo dokonce nechat na soudci, aby aplikoval výhodnější úpravu. I 
taková lze v Evropě nalézt řešení.  
 
 
2. Logická struktura a členění disertační práce:  
 
Text (250 stran včetně úvodu a závěru, 564 tis. znaků) je celkově přehledně a jasně členěn, jeho struktura 
je logická, jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I další vnitřní členění odpovídá klasickým 
doktrinálním přístupům, zejména je respektováno předepsané členění pro odborný text, tj. úvod do 
problematiky, shrnutí dosavadního stavu poznání a odborné diskuse nad problémem, stručný rozbor 
judikatury a další teoretická východiska, nakonec závěr a úvahy de lege ferenda. Práce je rozdělena do 5 
kapitol, kdy první z nich usiluje o základní charakteristiku soukromoprávní odpovědnosti z obecného 
pohledu, plní spíše roli propedeutickou či definiční (zejm. funkce náhrady škody, vymezení chráněného 
zájmu). Kapitola druhá představuje komparativně-právní základnu pro další výklady, neboť se zaobírá 
historickými kořeny smluvní a mimosmluvní náhrady škody v německém a rakouském modelu až do 
nejaktuálnější současnosti, analyzuje všechny relevantní definice a teoretické přístupy (historické i 
moderní) k problému oné klíčové distinkce. Ve výkladech tak defilují všechny „grandes personnes“ 
německé i rakouské civilistiky, a to namnoze v polemických obrazech. Autorka nezůstane nic dlužna 
ani evropským projektům soft law (PETL, PECL, DCFR, CEC, UNIDROIT). V další části se již věnuje 
tématu stricto sensu, tj. problematice současné české právní úpravy, přičemž akcentuje základní 
východiska naší úpravy do roku 2014 a následně po tomto datu. Kapitola IV je cele věnována odlišení 
odpovědnosti ex contractu a ex delicto se všemi důsledky de lege lata, které dle autorky vedly a stále vedou 
k nepochopení (či nedocenění) některých souvislostí nové úpravy dichotomie deliktu, což dokládá na 
konfrontaci základních názorových proudů současné české doktríny. Za mimořádně přínosné a zdařilé 
pokládám pasáže o obligačních situacích na pomezí smlouvy a deliktu, jakož i originální analýzu úlohy 
generální prevenční povinnosti v novém systému deliktního práva, jehož základy pomáhá Janoušková 
svou prací definovat. V dalších výkladech již autorka proponuje vlastní řešení naznačeného problému 
a závěry disertační práce. Všude prokazuje širokou orientaci v tématu a současně hloubku svých 
myšlenkových vývodů i přesvědčivost svých argumentů. Na její práci si cením toho, že nás donutila 
vrátit se na řadě míst zpět k podstatě a naplnění ústředního pojmu deliktu (ad fontes).  
 
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, poznámkový aparát:  
 
Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů, které autorka správně 
uvádí a na konkrétních místech cituje v souladu s citační normou. Poznámkový aparát je adekvátní. 
Výběr literatury a pramenná základna je reprezentativní a zahrnuje jak tituly naší i zahraniční aktuální 
právní nauky, tak publikace reflektující právní úpravu starší i ryze historickou. Lze ocenit, že autorka 
neváhá konfrontovat základní názory české i zahraniční doktríny (Canaris, Harrer, Medicus, Lorenz, 
Welser, Tunc, Eliáš, Švestka, Knapp, Pelikánová, Koziol, Hrádek, Bezouška, Tichý, Knappová, Beran, 
Melzer, Rouček, Sedláček, Pražák, a mnoho jiných) a odlišná stanoviska právních autorit v daném 
oboru, přičemž však přichází s vlastním postojem i definičním rozřešením.  
 
 
 
 



4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava disertační práce  
 
Jazyková i stylistická úroveň práce je výborná. V práci jsem neshledal žádných gramatických chyb ani 
stylistických nedostatků. S právní terminologií je pracováno správně. K drobným lapsům došlo jen 
ojediněle (str. 137 – správně je „se rozhodly vůli respektovat“; na str. 126 by patrně místo výrazu 
chronologicky bylo vhodnější použít výraz systematicky; str. 119 by patrně místo výrazu odpovědnost 
v účinku bylo vhodnější použít výraz protiprávnost v účinku; str. 25 má být „dommage actuel et 
certain“; str. 24 pozn. č. 86 - má být „seulement“). Na str. 40 doporučuji upravit (2x) formulaci na: 
ochrannou normou tak například není norma upravující trestný čin …; str. 65 – třetí věta odshora je 
nesrozumitelná; 
 
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda)  
 
Práce předkládá řadu podnětných názorů i autorsky originálních závěrů. U ústní obhajoby by se proto 
mohla autorka znovu a podrobněji vyjádřit zejména:  

• odkud se bere (příčiny, motivace) tendence rozšířit příznivější regulaci kontraktuální 
odpovědnosti i na jiné než čistě smluvní povinnosti?  

• vidí autorka nějaká úskalí ve výše uvedeném trendu expanze smluvní odpovědnosti?  

• jak je to s „povinností ochrany“ v českém deliktním modelu?  

• k problematice „obtížné“ unifikace deliktní odpovědnosti  

• co autorka považuje za neurčité kritérium na příčinné souvislosti a zavinění (str. 112)? 

• proč je – dle autorky – třeba přemýšlet o odpovědnosti dle § 2909 jako o zbytkové klauzuli?  

• které věcné právo drží nájemce či pachtýř? (str. 116) 

• uvést příklad řešení, kdy by kromě ochranného účelu normy byla převzata i požadovaná forma 
zavinění (str. 126) 

• jaký je názor autorky na diskusi uváděnou na str. 129 ohledně interpretace § 2909 věty za 
středníkem?  

• smysl a účel generální prevence v civilním právu po roce 2014 
 
 
6. Odborná kvalita zpracování tématu disertační práce  
 
Práce je po odborné stránce nadstandardní, mimořádně kvalitně argumentačně podpořena a splňuje tak 
požadavky kvalifikační práce tohoto stupně, a to jak rozsahem, tak kvalitativní analýzou. Prokazuje 
autorčiny excelentní znalosti vybrané právně-teoretické civilistické problematiky, jakož i souvisejících 
soukromoprávních i procesních otázek a celkovou širší orientaci v citovaných oblastech a neshledal 
jsem v ní žádné nedostatky.  
 
Závěr:  
 
Předložená práce prokázala vědeckou samostatnost Anežky Janouškové při zpracovávání nelehkého 
tématu, schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně a příslušné judikatuře. Je nepochybně 
příslibem dalších stejně zdařilých vědeckých počinů. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě před 
příslušnou komisí pro obhajoby disertačních prací s předběžným hodnocením: prospěla. 
 
Disertační práci hodnotím stupněm: prospěla. 
 
 
 
Datum: 17. 5. 2020                      Podpis oponenta disertační práce 

    Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 


