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1. Aktuálnost tématu: 

Na první pohled by se mohlo zdát, že pojem „právní odpovědnosti“ je naprosto jasný. Při 
bližším pohledu se však ukazuje, že tomu tak zcela není. Neexistuje totiž (stále ještě) 
názorová shoda na tom, jaké situace odpovědnostní vztah zahrnuje. Především jde o to, zdali 
právní odpovědnost vzniká nejenom na základě porušení primární právní povinnosti, nýbrž i 
na základě právem kvalifikované skutečnosti, bez ohledu na to, zdali někdo porušil svou 
právem stanovenou povinnost. Kromě toho se pojem právní odpovědnosti nepoužívá pouze ve 
smyslu „sekundární právní povinnosti“, nýbrž i ve významu prospektivním, tj. ve smyslu 
odpovědnosti jako primární právní povinnosti. Jakkoli je přitom vymezení pojmu právní 
odpovědnosti věčným problémem právní teorie, zároveň se jedná o problematiku, která je 
v současnosti více než aktuální. Je tomu tak zejména proto, že se v blízké budoucnosti chystá 
přijetí nového kodexu občanského práva. Z toho důvodu je namístě prozkoumat, jak byla 
právní odpovědnost chápána doposud a jak bude chápána v budoucnu. 

 
2. Náročnost tématu a metoda zpracování: 

Pojem právní odpovědnosti patří mezi základní termíny právní teorie. Zároveň se však 
jedná o pojem, který byl získán díky nejvyššímu možnému stupni abstrakce. Z toho plyne i 
obtížnost, s jakou lze institut právní odpovědnosti z právně-teoretického hlediska zpracovat. 
Jedná se o téma, které bývá spíše než tématem diplomových či rigorózních prací, tématem 
vědeckých monografií. Přestože se jedná o téma takto náročné, domnívám se, že se jej 
diplomant zhostil se ctí. 

Metoda zpracování je založena na kombinaci deduktivního a induktivního přístupu, 
kterým se snaží dospět k vymezení pojmu právní odpovědnosti. Tento postup považuji za 
velmi správný. Neomezuje se totiž pouze na teoretické traktování institutu právní 
odpovědnosti (přístup deduktivní), nýbrž se snaží tomuto pojmu porozumět pomocí toho, jak 
je aktuálně používán v právním řádu ČR (přístup induktivní). Taková metoda je sice velmi 
náročná, zároveň však zřejmě nejpřínosnější. Umožňuje totiž ověřit platnost předkládaných 
teoretických konstrukcí na platném právu a poukázat na případné rozpory. 

 
3. Kritéria hodnocení zpracované práce 

Předložená práce se systematicky člení na první část, ve které je pojem odpovědnosti 
vymezován pomocí deduktivní metody, a druhou část, ve které je pojem odpovědnosti 
vymezován induktivně. Pro první část je tak charakteristické hledání jakéhosi „apriorního“ 
zdroje, ze kterého právní odpovědnost vychází. Diplomant zde postupuje velmi logicky a jeho 
prvním východiskem je jazyk jako komunikátor právních pojmů. Následně se zabývá 
instituty, které nejspíše odpovídaly současnému chápání právní odpovědnosti v římském 
právu. Dále rozebírá traktování právní odpovědnosti z hlediska její funkce (zejména 
s ohledem na názory A. Gerlocha). Vlastním jádrem této části je však analýza teoretické 
diskuze nad pojmem právní odpovědnosti, která u nás proběhla v druhé polovině 20. století.  
V této souvislosti jsou velmi srozumitelně popsány koncepce Viktora Knappa, Marty 
Knappové a Josefa Macura. Nechybí zde však ani srovnání naší doktríny se zahraničím, 
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zejména s pohledem německé právní vědy, jakož i koncepcí odpovědnosti v principech 
evropského deliktního práva (PETL). Za velmi užitečnou považuji i snahu dopátrat se, z jaké 
teoretické konstrukce právní odpovědnosti vycházeli autoři osnovy nového občanského 
zákoníku. Celá první část pak ústí v návrh nového třídění koncepcí právní odpovědnosti, který 
považuji za odůvodněný. 

Druhá část je zpracována obdobně logicky jako část první. Diplomant zde ukazuje, že 
pojem právní odpovědnosti, který bývá někdy zaměňován i s pojmem „zodpovědnosti“, je 
v českém právním řádu používán velmi nepřesně a v různých významech. Především lze 
rozlišit chápání pojmu odpovědnosti ve smyslu prospektivním jakožto povinnosti vykonávat 
určitou činnost s jistou mírou bedlivosti a pečlivosti. Kromě toho je však odpovědnost 
používána i ve smyslu povinnosti k určité zcela konkrétní činnosti. Vedle toho a hlavně je 
však pojem odpovědnosti používán i v retrospektivním slova smyslu, tj. jako následek 
porušení povinnosti. Diplomant v této souvislosti upozorňuje, že od retrospektivně chápané 
odpovědnosti není dostatečně odlišena varianta, kdy ke vzniku odpovědnostního vztahu 
dochází na základě protiprávního stavu, stejně jako případ odpovědnosti za jiného. V závěru 
druhé části diplomant rozebírá i terminologii osnovy nového občanského zákoníku, která z  
hlediska jednotnosti použité terminologie není zcela uspokojivá. Poslední kapitolu předložené 
diplomové práce tvoří závěr, který pečlivě sumarizuje poznatky jak z deduktivní, tak 
z induktivní části, a správně se koncentruje na vlastní názory a stanoviska diplomanta 
k jednotlivým dílčím problémům. 

Předložená diplomová práce je vyústěním dlouhodobého úsilí, což je na předloženém 
výsledku patrné. Práce je logicky strukturovaná, promyšlená a prezentuje srozumitelné a pro 
praxi využitelné závěry. Vychází z širokého spektra jak domácích, tak i zahraničních 
pramenů. Práce obsahuje přes 200 citací v poznámkách pod čarou, což je pro diplomovou 
práci zcela nadprůměrné. Diplomová práce je i doplněna přehlednými tabulkami tam, kde je 
to vhodné. Přestože je téma předložené práce velmi abstraktní a tedy i pro čtenáře méně 
atraktivní, vykazuje se předložená práce nadprůměrnou stylistickou úrovní. 

 
4. Závěr 
 

Celkově se domnívám, že předložená práce vysoce přesahuje požadavky, které lze klást 
pro práci diplomovou. Domnívám se, že může představovat solidní základ, na kterém lze i 
dále pracovat a použít jej při zpracování práce rigorózní a disertační. Stejně tak doporučuji, 
aby dílčí závěry jak z induktivní, tak z deduktivní části, byly prezentovány širší právnické 
veřejnosti formou samostatné publikace. Práci proto doporučuji k úspěšné obhajobě. 
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