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I. 

 

Výsledky práce (včetně komentáře o publikaci výsledků nebo jejich přijetí k publikaci a hodnocení, 

zda přináší nové poznatky) 

 

Základní otázkou, na kterou je třeba dle mého názoru odpovědět při posuzování vědeckých prací 

včetně prací disertačních je, co přináší práce nového, v čem je práce přínosná pro stávající právní 

vědu, o jaký nový úhel pohledu, nové poznatky ji obohacuje.  

Oponovaná práce dle mého názoru úspěšně shrnula odbornou diskusi probíhající mezi předními 

právními odborníky v ČR týkající se zásad soukromého práva zejména v aplikační kontextu. K 

diskutovaným otázkám se snažila zaujmout vlastní stanoviska a zapojit se do aktuální diskuse k 

dané problematice. Práce přináší nové poznatky a odůvodněná vlastní stanoviska, která mnohdy 

zásadním způsobem polemizují jak s názory vyjádřenými v odborné literatuře, tak i s judikatorními 

závěry.  

 

 

II. 

Aktuálnost zpracovaného tématu 

 

Pojetí zásad soukromého práva v právní úpravě de lege lata doznala značných změn oproti 

předcházející civilistické právní úpravě obsažené v občanského zákoníku 1964. K celé koncepci 

zásad soukromého práva se od přijetí současného občanského zákoníku vyjadřovalo poměrně velké 

množství civilistů zaujímající různé i protichůdné názory. Vedle toho byla realizována rovněž 

rozsáhlá judikatorní činnost obecných soudů i Ústavního soudu, která se k povaze a podstatě zásad 

soukromého práva stěžejním způsobem vyjadřovala, a která vnímání a aplikovaní těchto zásad v 

praxi podstatným způsobem ovlivňuje. Autorka disertační práce se snaží analyzovat nejen 

judikaturu vztahující se k tomuto tématu (a polemizovat či přímo kritizovat ji), ale zdařilým 

způsobem reaguje rovněž na aktuální komentářovou či obecně odbornou literaturu, ve které probíhá 

poměrně zajímavá diskuse o podstatě a povaze zásad soukromého práva.  
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III. 

Struktura práce – zvolené metody zpracování 

 

Vlastní práce je členěna do pěti číslovaných kapitol, které jsou dále zpravidla členěny na 

podkapitoly. Po obsahu, seznamu zkratek a úvodu nalezneme v práci kapitolu "Stručná obecná 

pojednání o právních zásadách (právních principech)", která se mimo jiné zabývá teoretickými 

otázkami vztahujícími se k samotnému pojmu "zásady soukromého práva". Kapitola č. 2 se věnuje 

"obecným ustanovením o právních zásadách v soukromém právu (v o. z.)" a kapitola třetí pak 

nabízí "Pojednání o vybraných zásadách občanskoprávních", kdy se autorka věnuje zásadě 

autonomie vůle, zásadě rovnosti a zásadě ochraně slabší strany. Čtvrtá kapitola analyzuje význam 

pojmů "dobré mravy" a "veřejný pořádek" v ObčZ. Pátá kapitola se pak zabývá speciální právní 

problematikou a to exkursním způsobem. Věnuje se problematice specifik rodině právních, 

pracovněprávních a obchodně právních. Práce je završena závěrem s názvem "Zhodnocení platné 

úpravy a náměty de lege ferenda". Následuje seznam zdrojů, abstrakt a klíčová slova (česky a 

anglicky).  

Z metod práce nacházím metodu popisnou, práce však neustrnula pouze na popisu judikatury či 

názorů odborné literatury, ale nabídla i solidní analýzu právní úpravy. Závěr pak prezentuje 

výsledky syntézy dosažených poznatků získaných v rámci analytické práce. 

 

 

IV. 

Připomínky k textu 

 

Po seznámení se s obsahem disertační práce konstatuji, že nemám zásadní připomínky k práci.  

 

Práce je zpracována systematicky, pečlivě s náležitou pozorností. Studentka si nevytyčila hypotézy, 

které se snaží svou prací vyvrátit či potvrdit, avšak z úvodu práce je poměrně jasně dovoditelný celý 

cíl disertační práce. Autorka přímo uvádí "Z názvu předkládané práce je zřejmé, že zvolené téma 

právních zásad celého soukromého práva, je značně rozsáhlé. Snaha poskytnout zodpovědně a 

důkladně výklad všech právních zásad (obecných i specifických, při vědomí jejich nikoli 

taxativního výčtu) by musela být výsledkem výzkumu celoživotního, a podoba díla by byla jistě 

nevídaná. Snaha o jejich pojednání obecném, by neumožnila jít do jádra dílčích problémů. Mým 

záměrem je proto pojednat o vybraných dílčích problematikách, které považuji po studiu oblasti 

právních zásad v právu obecném za zásadní." V závěru práce pak hodnotí právní úpravu de lege 

lata, resp. prezentuje závěry, ke kterým v průběhu disertační práce na základě analytické a 

kompilační práce dospěla a nabízí vlastní řešení zjištěných problémů, když čtenáři disertační práce 

předestírá návrhy de lege ferenda.  

 

Práce dle mého názoru neobsahuje teoretická pochybení.  

 

K práci vyjadřuji následující připomínky:  

 

1) Velmi kladně hodnotím přesahy a komparaci s DCFR, příp. další mezinárodní kontext.  

 

2) Za zajímavou a analyticky pěkně zpracovanou považuji kapitolu 2.2. Působnost ust. § 3030 o. z. 

a jeho význam. Studentka polemizuje s judikatorními názory či s odbornou literaturou a poměrně 

kriticky nabízí vlastní úhel pohledu na danou problematiku.  

 

 



 

 str. 3/4 

3) Kapitolu 3.3. věnovanou ochraně slabší strany považuji za zdařilou, byť se s některými závěry 

nabízené disertantkou nemohu ztotožnit.  

Již samotné konstatování obecného postulátu "Ochrana slabší strany je obecným principem 

evropského soukromého práva, zvláště v oblasti práva smluvního" (se kterým se ztotožňuji a v 

české právní vědě jej prosazuji již od počátku 21. století), ještě před 10 či 15 lety nebylo přijímáno 

v české civilistické právní vědě bez výhrad a i v současné době tento postulát vzbuzuje vášnivé 

diskuse zastánců "klasické civilistiky", ačkoli se mnohdy zapomíná na základní funkci práva ve 

společnosti obecně, a to dovolit v demokratické společnosti jen akceptovatelnou míru 

nespravedlnosti. Již Ovidius vnímal funkci zákonů jako ochranu slabšího ("Proto jsou zákony dány, 

aby silnější nemohl všechno.").  

 

 

V. 

Jazyková a grafická úroveň 

 

Jazyk používaný autorkou je čtivý a kultivovaný. Grafická úroveň práce je standardní. Literatura je 

systematicky utříděna. Práce dle mého názoru netrpí zásadními jazykovými či grafickými 

prohřešky. Lze pouze vytknout nesprávné a nejednotné užívání uvozovek pro pojem o kterém jest 

disertantkou pojednáváno. Jednou je užíván pojem "soukromé právo", jindy je v textu psáno pojem 

soukromé právo a dále pak nesetřídění judikatury systematicky. Práce je po formální stránce 

zpracována v souladu s obvyklými standardy.  

 

 

VI. 

Otázky k obhajobě 

 

V rámci obhajoby disertační práce navrhuji, aby se studentka vyjádřila ke svým tezím, uváděným 

ve své práci (a tyto teze obhájila):  

- "Pro úplnost lze uvést, že povinnost ústavně konformního výkladu by byla dovoditelná z důvodu 

právní síly i bez výslovného zákonného odkazu „…protože není pochyb o tom, že všechny 

legislativní akty musejí být vykládány v souladu s Ústavou a Listina je součástí ústavního pořádku. 

V § 2 odst. 1 je tedy jenom deklarováno, co obecně platí a platit musí,…“ Jsem ovšem přesvědčená, 

že význam celého ustanovení § 2 odst. 1 o. z. se tímto výstižně kompletuje ve smyslu akcentu 

zákonodárce směrem k chráněným hodnotám a při racionálním užívání této výkladové metody (v 

kontextu výkladových metod jiných), lze výslovné přihlášení zákonodárce i k ústavně konformnímu 

výkladu považovat za správné."  (str. 27)  

- "Přijetím výkladu, že působnost právní normy v ust. § 3 odst. 2 písm. c) o. z. se 

vztahuje toliko na „zneužití“, by dle mého názoru byla působnost normy nedůvodně zúžena, aniž 

je pro to zákonná opora." (str. 102) 

- "Jsem tudíž názoru, že v současné právní úpravě absentuje výslovné ukotvení obecného 

vymezení zásady ochrany slabšího." (str. 104) 

- Aby se rovněž vyjádřila k otázce institucionalizované ochraně slabší strany v soukromém právu.  
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VII. 

Předepsaná formulace závěrů:1 

 

Vzhledem k výše uvedenému konstatuji, že autorka dle mého názoru prokázala schopnost 

samostatné tvůrčí práce v daném oboru.  

Práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené na disertační práce v daném oboru, proto práci 

doporučuji k obhajobě. 

 

Autor ve své disertační práci  

  prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

  neprokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

 

Práce 

  splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

  nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

 

V Brně dne 4. září 2020 

                                                                                         Podpis oponenta 

 

                                                 
1 Posudek, který neobsahuje předepsané explicitní závěry, nemůže být akceptován. 


