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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Uchazeč:  Mgr. Jiří Janoušek 

Název práce:  Skutková zjištění a právní posouzení 

Pověřený pracovník: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 

Oponent:  JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 

Pracoviště:  Právnická fakulta Karlovy univerzity, katedra občanského práva 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Na základě rozhodnutí předsedy komise podávám tento 

oponentský posudek 

výše označené práce Mgr. Jiřího Janouška. 

 

I. Obecně  

 Uchazeč předložil rigorózní práci o celkovém rozsahu 113 stran. Vlastní text práce čítá 

83 stran, zbytek je vyhrazen poděkování, seznamu zkratek, seznamu použitých zdrojů 

a abstraktům v českém a anglickém jazyce, včetně klíčových slov. K rozsahu práce je na 

tomto místě možné uvést, že vyhovuje požadavkům kladeným na rigorózní práce.  

Samotný obsah práce autor rozčlenil (vedle nečíslovaného úvodu a závěru) do celkem 

pěti kapitol, ve kterých se zabývá nejprve významem odlišení „skutkového a právního“ 

(kapitola 1), načrtává „stručný nástin vývoje poměru“ skutkových a právních otázek (kapitola 

2), navrhuje „teoretická východiska“ odlišení skutkových a právních otázek“ (kapitola 3), 

zkoumá „přístupy“ k takovému odlišování (kapitola 4) a konečně se věnuje „praktickým 

případům“ odlišení skutkových a právních otázek (kapitola 5).  

Uvedené členění práce má oponent za principiálně správné, logický postup zkoumání 

je narušován pouze rozdělením 3. a 4. kapitoly práce na „teoretická východiska“ a „přístupy“, 

přičemž není pochopitelné, čeho chtěl autor tímto členěním dosáhnout. „Přístupy“, jež 

uchazeč zkoumá ve 4. kapitole, jsou totiž současně metodologickými nástroji pro rozlišování 

skutkových a právních otázek. To platí zejména pro přístup vycházející ze struktury právní 

normy. Bylo proto podle oponenta namístě pokusit se spíše o syntézu teoretických východisek 

a přístupů než o jejich rozdělení. Rovněž název 5 kapitoly neodpovídá jejímu obsahu, když se 
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v ní autor nezabývá praktickými „případy“ odlišení skutkových a právních otázek, nýbrž 

pouze „případem“ jediným, a to problematikou příčinné souvislosti.  

I když autor práce v jejím úvodu výslovně upozorňuje, že si neklade za cíl „podat 

vyčerpávající výklad dané problematiky“ (str. 17), práci by přece jen prospělo, kdyby byla 

doprovázena větším počtem příkladů z praxe, na kterých by mohly být některé dílčí závěry 

lépe demonstrovány. Jako praktikující advokát měl autor takových podnětů jistě celou řadu.  

Z připojeného seznamu použité literatury a judikatury je na první pohled zřejmé, že 

autor rovnou měrou vycházel jak z odborné literatury, tak z rozhodovací praxe českých soudů. 

To lze ocenit zejména v dnešní době, kdy mnozí jiní uchazeči jednostranně preferují 

judikaturní zdroje před odbornou (zejména monografickou) literaturou. Zvláště vyzdvihnout 

je třeba využití starší české literatury ke zvolenému tématu, zejména monografii Gerlichovu, 

která nebyla dodnes překonána, a odborné články Cíchy či Fliedera. Naopak zbytečně bylo 

použito nevhodných prací Svobodových a ani zahraniční literaturu autor bohužel nevyužil 

v rozsahu, ve kterém mu byla přístupná. To bohužel platí i o zahraniční (zejména rakouské a 

německé) judikatuře.   

Jazykovou úroveň práce hodnotí oponent jako dobrou. V práce se sice vyskytují chyby 

a překlepy (srov. str. 15, 16, 87, 90, atd.), ale děje se tak v přijatelné míře, která nenarušuje 

celkovou úroveň práce.  

Po formální stránce tak oponent uzavírá, že posuzovaná práce netrpí žádnými 

podstatnými nedostatky.  

II. Připomínky k textu 

V první kapitole, v níž se uchazeč obecně zabývá významem odlišení skutkových 

a právních otázek (str. 18-41), klade podle názoru oponenta přílišný důraz na důležitost 

uvedeného rozlišování pro řízení o opravných prostředcích. Stranou tak bohužel zůstává 

význam tohoto rozlišování pro řízení před soudem prvního stupně, jež je z hlediska 

poskytování ochrany subjektivním právům zásadní. Důsledkem zvoleného přístupu je 

i skutečnost, že autor přehlíží podstatné otázky týkající se toho, jakým způsobem soud vůbec 

dospívá ke skutkovým zjištěním, resp. k právním poznatkům. Paušální tvrzení uchazeče, že se 

tak v prvém případě děje dokazováním a ve druhém je to „především“ odvislé od zásady iura 

novit curia (str. 15), je pouze povrchní, jestliže si uvědomíme, že i obsah platné smlouvy, 

která je pro soud závazná, zjišťuje soud dokazováním.  
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Taktéž vývody obsažené ve druhé kapitole práce, jež je zaměřena historicky, nijak 

zásadně nepřispívají k obnažení podstaty zkoumané problematiky, neboť jejich výsledkem je 

pouze obecný popis opravných systémů platných v českých zemích v posledních cca 120ti 

letech. 

Ve třetí kapitole autor zcela zbytečně „odchází“ od přesvědčivých úvah Gerlichových 

k obecné charakteristice Kelsenova, resp. Weyrova učení, přičemž Kelsena vykládá pouze 

skrze jeho posmrtně vydanou „Všeobecnou teorii norem“, za níž je často kritizován a ve které 

se podstatně odchýlil od svých původních noetických východisek. Když už se chtěl autor 

zabývat Kelsenem, nemohl si posloužit spíše 2. vydáním jeho Reine Rechtslehre (1960)?  

Naštěstí se autor ke Gerlichovi a jeho učení vrací v „instrumentální“ (?) části čtvrté 

kapitoly, v níž vyslovuje přesvědčivý závěr, že „do sféry právní [náleží] veškerá myšlenková 

činnost soudce, která vede k nalezení rozhodné právní normy … Stejně tak patří do právní 

otázky veškeré posouzení úplnosti skutkových zjištění …, tedy otázka, naplňují-li taková 

zjištění hypotézu právní normy tak, aby odůvodnila následnou aplikaci dané právní normy na 

zjištěný skutkový stav.“ (str. 84-85). Cenný je i závěr autora, podle něhož je klíčem 

k rozlišování skutkových zjištění a právních otázek struktura právní normy, jež má 

dvoučlennou strukturu (str. 86). 

Jak už řečeno výše, v páté kapitole se autor zabývá pouze jedním druhem tzv. 

smíšených otázek, a to konkrétně tzv. příčinnou souvislostí mezi protiprávním jednáním 

a vznikem škody. Oponent vyslovuje pochybnost, zda uchazeč správně pochopil závěry 

konstantní judikatury Nejvyššího soudu, která otázku příčinné souvislosti jednoznačně 

hodnotí jako otázku skutkovou. Pouze závěr, mezi kterými konkrétními skutečnostmi má být 

tato souvislost zkoumána, má povahu právní. Tomuto rozlišení však příklad uvedený 

uchazečem na str. 93 práce neodpovídá. 

III. Hodnocení 

Přes shora vyslovené dílčí připomínky hodnotí oponent předloženou rigorózní práci 

tak, že originálně zpracovává ucelenou část problematiky zvolené specializace, a to na úrovni, 

která odpovídá publikačnímu standardu této specializace. Předkládaná práce je v dostatečné 

míře původní, přičemž se vyrovnává s relevantními názory, jež byly k dané problematice 

publikovány, a přestavuje vlastní přínos zvolenému oboru. Oponent proto uzavírá, že autor 

práce prokázal solidní orientaci ve zkoumané problematice, stěžejní závěry jeho práce jsou 

plausibilní a mohou být využity jako východisko pro právní praxi.  
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IV. Otázka k obhajobě 

Jednou ze stěžejních otázek, které se vztahují k tématu práce, je, zda závěr soudu 

o uzavření smlouvy mezi stranami má povahu právní či skutkovou. Nechť uchazeč v rámci 

obhajoby k uvedené problematice vysloví svůj názor a řádně jej odůvodní.  

V. Závěr 

Na základě výše uvedeného dochází oponent k závěru, že: 

„Předkládaná rigorózní práce Mgr. Jiřího Janouška 'Skutková zjištění a právní 

posouzení' obsahuje originální zpracování ucelené části problematiky zvolené specializace, 

a to na úrovni, která odpovídá publikačnímu standardu této specializace, a proto ji lze 

doporučit k obhajobě.“ 

 

V Praze dne 2. ledna 2021 

 

JUDr. Bohumil Dvořák, Ph.D., LL.M. 

       odborný asistent 


