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Posudek oponenta na diplomovou práci Pavla Pražáka „Institut právní odpovědnosti 

(teoreticko-právní aspekty)“ 

 

Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších institutů práva. Je důsledkem a rubem 

lidské svobody, která je pro právo jako antropologická konstanta nepominutelným 

východiskem. Od toho se odvozuje základní funkce právní odpovědnosti: představuje 

významnou záruku zákonnosti. Její teoretická reflexe však nabízí více otazníků než odpovědí. 

Ukazuje mimořádnou nejistotu a tápání právní vědy. Spory jsou vedeny o koncepčních 

otázkách i jednotlivostech, zejména o tom zda působí retrospektivně či prospektivně, co může 

být důvodem jejího vzniku i jaké má právní následky. V teorii práva nalezneme několik 

navzájem se potírajících přístupů k odpovědnosti a k všeobecné nejistotě přispívá svou 

nekonzistentností a malou právní kulturou i zákonodárce. Také komparace různých právních 

řádů ukazuje výrazná specifika v regulaci komponent právní odpovědnosti. Téma právní 

odpovědnosti se proto řadí k velkým dilematům právní vědy a je pro badatele výzvou. 

Pro Pavla Pražáka bylo téma právní odpovědnosti nejen výzvou, ale i logickou volbou: 

pro vypracování diplomové práce si zvolil problematiku, které se dlouhodobě věnuje. Už 

předem je třeba říci, že výsledek jeho snažení – práce nazvaná „Institut právní odpovědnosti 

(teoreticko-právní aspekty)“ – stojí určitě za pozornost. Napadají mne minimálně tři důvody 

pro toto hodnocení – zjevná invence autora, důkladnost zpracování a čtivost. 

Pražák zpracoval zvolené téma z teoretického i praktického hlediska. V první části 

práce, vycházející z deduktivního přístupu, rozebírá pojem právní odpovědnosti v teoretické 

rovině. Nechává se přitom inspirovat metodou analytické jurisprudence. Snaží se vymezit 

pojem právní odpovědnosti s ohledem na jazykovou praxi a názory právní vědy. Za podklad 

mu slouží spor o povaze právní odpovědnosti, který probíhal v naší právní vědě v 50. – 80. 

letech minulého století. V souvislosti s tím předkládá i určitou typologii teorií právní 

odpovědnosti, která je jistým přehodnocením Macurova dělení. Naše pojetí právní 

odpovědnosti konfrontuje s německými přístupy a nalézá nejeden rozdíl. Zamýšlí se též nad 

připravovaným občanským zákoníkem a koncepcí jednotné evropské odpovědnosti 

v principech PETL. 

V druhé části práce, postavené na bázi induktivního přístupu, se Pražák noří do našeho 

právního řádu. Sleduje nedbalé a mnoho sporů vzbuzující zacházení s pojmem odpovědnosti 

ze strany zákonodárce. Stranou Pražákovy pozornosti nezůstávají ani unifikační snahy týkající 

se regulace právní odpovědnosti, které mají kořen v evropském sjednocování (principy 

PETL), a konstrukce právní odpovědnosti v připravovaném občanském zákoníku. Přínosem 
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této části práce je podrobný rozbor celé řady zákonných ustanovení platného práva, s nimiž se 

veřejnost stýká a potýká v každodenní praxi. 

K Pražákově práci lze vznést následující připomínky: 

1) Je otázkou, zda samotná analýza jazykového úzu může vždy vést k spolehlivým 

výsledkům, zda by se neměla kombinovat s dalšími úhly pohledu na problematiku a zohlednit 

zvláště filozofické a sociologické aspekty odpovědnosti. 

2) Je jasné, že správně pochopit právní odpovědnost je možné jedině srovnáním 

s ostatními druhy odpovědnosti (s morální, politickou atd.). 

3) Při líčení diskuze o povaze právní odpovědnosti v 50. – 80. letech minulého století 

by se nemělo zapomínat, že tehdejší právní věda byla ve vleku ideologie. Větší prostor by se 

měl věnovat soudobým zpracováním problematiky. 

4) Rozsáhlejší pozornost si zasloužily historické aspekty. Zajímavé by bylo zjistit, zda 

se v úpravě právní odpovědnosti vedle římskoprávních vlivů neuplatnilo i domácí středověké 

právo. 

Celkově lze říci, že Pražákova práce jednoznačně splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce a v mnoha ohledech je i překračuje. Práci s potěšením doporučuji k obhajobě 

a doporučuji hodnocení „výborně“. 
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