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Předložená práce má rozsah 162 stran vlastního textu, obsahuje seznam 

použitých zdrojů ve složení aktuální a klasická literatura (Hora, Bulín), tj. 

monografie, komentáře, učebnice i specializované články, judikatura obecných 

soudů i nálezy Ústavního soudu ČR. Dále obsahuje abstrakt v českém a 

anglickém jazyce, klíčová slova. Poznámkový aparát je bohatý a prokazuje 

solidní práci s prameny. Po stránce formální tedy práce plně odpovídá 

požadavkům na rigorózní práce kladeným. 

Volbu tématu lze hodnotit pozitivně, jelikož aktuální právní úprava i justiční 

praxe vykazuje v tomto ohledu řadu problémů, které celou koncepci 

zpochybňují a v literatuře proto existuje vážná diskuse o zásadnější změně 

právní úpravy (viz citovaný věcný záměr CŘS nebo citovaný článek Zd. Kuhna, 

s nimiž autorka též pracuje). Lze proto i další akademické zpracování uvítat. 

Zvolená systematika výkladu je vhodná. Práce je – vedle Úvodu a Závěru – 

rozdělena do devíti částí. V prvé části podává obecnou charakteristiku 

opravných prostředků a opravných systémů, ve druhé části obecnou 

charakteristiku dovolání jakožto opravného prostředku. Zde bych považovala za 

důležité pro další rozvoj tématu, aby byla hlouběji rozpracována otázka 

sledovaného účelu dovolání: autorka sice na str. 17 uvádí obvyklý přehled dvou 

funkcí, které má dovolání plnit (tj. náprava nesprávného rozhodnutí a 

sjednocování judikatury), ke škodě věci však právě této otázce nevěnovala 

hlubší pozornost a nepokusila se ji více analyzovat. Jinak však historický vývoj a 

rozbor postupných změn právní úpravy – včetně období let 1950 až 1991, kdy 

bylo dovolání nahrazeno stížností pro porušení zákona – je podán správně . 

Zejména bod pojednávající o zákonu č. 404/2012 Sb. poskytuje kvalitní rozbor 

legislativního vývoje, kde autorka – samozřejmě s oporou literatury – dospívá 

k závěru, že tímto zákonem provedená úprava „podporuje roli Nejvyššího 

soudu jako sjednotitele judikatury obecných soudů na úkor ochrany 

individuálních práv účastníků“ (str. 27). 

Třetí až devátá část práce se postupně zabývají přípustností dovolání, 

dovolacím důvodem, dovolacím řízením, rozhodnutím o dovolání, dále vztahem 

dovolání a ústavní stížnosti, aktuálním návrhem věcného záměru civilního řádu 



soudního a konečně komparací právní úpravy dovolání v České republice a na 

Slovensku. 

Posuzovaná práce představuje solidní a důkladné zpracování tématu potud, že 

nastoluje a vypořádává se s velkým počtem problémových otázek, které právní 

život přináší a které se pak obrážejí zejména v judikatuře a nálezech Ústavního 

soudu. V posudku není možné zabývat se všemi jednotlivě, je však možné 

celkově zhodnotit přístup autorky k nim, a to tak, že vesměs prokazuje 

způsobilost rozličné názory srozumitelně reprodukovat, uvést argumentaci ve 

prospěch či neprospěch judikaturou přijatého řešení a k tomuto řešení se 

přiklonit nebo zaujmout jiné, vlastní stanovisko. 

Z jednotlivých částí jako vhodné pro rozpravu při obhajobě vyjímám: v části 

třetí autorka zaujímá vlastní kritický názor k otázce, zda současná právní úprava 

přípustnosti dovolání odpovídá požadavku Ústavního soudu na jasnou 

předvídatelnost pro účastníka (str. 45). Ten by měla při obhajobě blíže vysvětlit, 

stejně jako otázku posouzení pojmu „ustálená rozhodovací praxe“ ve smyslu § 

237 OSŘ. V sedmé části mne zaujala otázka vztahu ústavní stížnosti a dovolání, 

její výklad a přístup autorky k ní hodnotím vysoce pozitivně, proto bude vhodné 

i o ní pohovořit v rámci obhajoby. Konečně se nabízejí k diskusi i otázky z části 

deváté, v níž autorka sama, provádějíc komparaci se slovenskou právní 

úpravou, uvažuje o možné inspiraci pro příští českou právní úpravu. 

Závěrem konstatuji, že rigorózní práce Mgr. Ing. Karolíny Černé je solidním a 

vyčerpávajícím zpracováním tématu dovolání v českém civilním procesu a jako 

takovou ji doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajoby 

rigorózních prací a dále doporučuji, aby byl kandidátce po úspěšné obhajobě 

udělen titul „ JUDr“. 

 

Praha, 29.9.2020                                   Prof. JUDr Alena Winterová, CSc 

                                                                  vedoucí rigorózní práce 

 

 

 

 


