
Posudek školitele na disertační práci JUDr. Petry Dvorské 

Zásady soukromého práva 

 

Autorka zvolila za předmět svého výzkumu zásady soukromého práva. Téma 

mimořádně zajímavé, téma mimořádně obtížné, téma, které lze s jistou nadsázkou označit jako 

završující výstup civilistického bádání.   

Autorka se do zpracování zásadního tématu ponořila s hlubokým zaujetím a 

s nepředstíraným entuziasmem. Nastudovala s neobvyklou pečlivostí všechny zásadní 

teoretické zdroje (pečlivě vedený citační aparát vykazuje 702 položek), připojila k nim 

zasvěcený (a kritický) judikatorní pohled umocněný o srovnání řady zahraničních právních 

úprav. Čtenáři se tak dostává v sevřené podobě syntetický pohled na ty nejobecnější zásady, 

k nimž se soukromé právo hlásí. Vzhledem k povaze zvoleného tématu by se mohlo zdát, že při 

výzkumu jednotlivých zásad nelze již nic nového objevit. Výsledek práce doktorandky však 

hovoří o něčem jiném. Vzdor řadě podobných zpracování autorka svěžím a neotřelým 

způsobem dokázala shrnout své závěry přehledným a syntetickým způsobem, který osvědčuje 

nesporný vědecký talent autorky. Přesah výkladu do práva rodinného, pracovního a obchodního 

tento závěr jen umocňuje. 

V konkrétnostech lze poznamenat, že zásady soukromého práva mají význam nejen 

interpretační, nýbrž-a zejména-normativní, s nímž počítá ustanovení § 10 odst. 2 občanského 

zákoníku. Kategorický příkaz by měly mít zásady soukromého práva i pro činnost zákonodárce, 

který však je pohříchu v řadě případů ignoruje   

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

zkoumaného tématu, když opřela svůj výzkum zejména o I. hlavu obecné části občanského 

zákoníku. 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.  

Vývody autorky prezentované na s. 242n. 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. Autorka důkladně 

rozebrala ústřední princip soukromého práva, kterým je autonomie vůle ve všech jejích 



podobách. Na druhé straně rozpracovala zásadu rovnosti (včetně procesních aspektů a 

souvislostí) a dala tak najevo, že v občanském zákoníku tuto výslovně nevyjádřenou zásadu 

postrádá a nemůže být zcela nahrazena zásadou ochrany slabší smluvní strany. Na tento kritický 

pohled navazuje i její návrh na doplnění zásady nediskriminace.  

Předložená disertační práce má jako celek vysokou odbornou úroveň, Zpracování 

zvoleného tématu je přemýšlivé, zvolená metodologie práce je plně vyhovující.  

 

Nejvíce na disertační práci oceňuji její koncepční přístup, který svědčí o znalosti autorky 

zkoumané podstaty věci jako celku i jejich jednotlivých otázek, právě tak jako potřebných 

souvislostí socio-ekonomických a právních. Sluší poznamenat, že téměř všechny občanské 

zákoníky bývalých socialistických zemí jsou uvozeny právě zásadami vysvětlujícími cíle a 

filozofii nových právních úprav. Autorka je schopna ve správných souvislostech své teoretické 

vývody doplňovat vhodně zvolenými příklady, jejichž řešení nabízí a které slouží k náležitému 

osvětlení zkoumané problematiky. 

 Disertační práce doktorandky Petry Dvorské naplnila obsahové i formální 

požadavky kladené na tento druh prací.  

Proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 3.9.2020                                                       Prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. 

                                                                                                 školitel 


