
Posudek školitele na disertační práci JUDr. Anežky Janouškové 

Náhrada škody při porušení smluvní a mimosmluvní povinnosti v občanském právu 

 

 

V úvodu svého vyjádření považuji za nutné uvést, že literární tvorbu dr. Anežky 

Janouškové sleduji již řadu let. Ať se již jednalo o práci diplomovou či práci rigorózní, které 

vždy potvrzovaly její hluboký zájem o teoretickou práci. Aktuálně posuzovaná práce svou 

výjimečností tento její zájem jen potvrzuje.  

Disertační práce se věnuje mimořádně aktuální otázce, která doposud nebyla v takové 

sevřené a hutné podobě dosud zpracována.  

Obsah disertační práce svědčí o tom, že doktorandka ovládá výborně teoretické základy 

zkoumaného tématu. Má vynikající přehled po příslušné literatuře jak tuzemské, tak i 

zahraniční, a je schopna formulovat své teoretické závěry s přesvědčivými argumenty. Pro práci 

autorky je příznačná četnost samostatných postřehů, kterými obohacuje současný stav 

vědeckého poznání zvoleného tématu.  V tomto směru jsou její závěry na výborné odborné 

úrovni, která odpovídá i evropskému stavu poznání.  

Vývody autorky prezentované na s. 240n. jsou mimořádně přínosné a potvrzují, že 

autorka je kreativní, přemýšlivá a způsobilá zaujmout vlastní stanoviska k různým stěžejním 

teoretickým otázkám, které mají nezanedbatelný přínos pro právní praxi.  

Předložená disertační práce má jako celek mimořádně vysokou odbornou úroveň, která 

překračuje obvyklý standard obdobných prací. Zpracování zvoleného tématu je přemýšlivé, 

zvolená metodologie práce je plně vyhovující. Zvláště oceňuji i znalost rozsáhlé literatury, 

zejména německé a rakouské (srov. z tohoto pohledu část práce 2.2. “Německo-rakouský 

exkurz na hranici deliktu a smlouvy“-s. 62n.). Neméně kvalitní je i její znalost judikatury české, 

německé, rakouské i anglické 

Práce dr. Anežky Janouškové má svým celkovým obsahem, metodou zpracování (srov. 

s. 5), systematikou, zejména však samostatností přístupu autorky k řešeným otázkám, výbornou 

úroveň 



Oceňuji zejména její koncepční přístup, který svědčí o její hluboké znalosti podstaty 

věci jako celku i jejich jednotlivých otázek, právě tak jako potřebných širších souvislostí socio-

ekonomických a právních. 

Práce je dobře formálně uspořádána a stává se tím pro čtenáře velmi přehlednou. 

Juristicky elegantně a lehce se autorka  pohybuje v obtížném teoretickém  prostředí, jak 

o tom svědčí např. její výklad o  zásahu do absolutního práva, porušení ochranné normy, 

porušení dobrých mravů (s. 115n). Činí tak způsobem velmi profesionálním, který čtenáře 

obohacuje. 

Kromě práce jako celku jiného mě obzvláště zaujala pasáž práce 4.2.“Případy na pomezí 

mezi deliktem a smlouvou (s.164), kterou organicky zařadila do širšího rámce odlišení smluvní 

a mimosmluvní odpovědnosti a jeho důsledky de lege lata. 

Uzavírám, že předložená práce JUDr. Anežky Janouškové představuje mimořádné 

vědecké dílo, které dokládá tvůrčí způsobilost autorky v tom nejlepším slova smyslu.  

Práci doporučuji k obhajobě a s potěšením konstatuji, že o vydání díla projevilo již 

zájem nakladatelství Wolters Kluwer. 

 

V Praze dne 24.5.2020                                                       Prof.JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

                                                                                                     školitel  


