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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autor zvolil dlouhodobě aktuální téma, které zasluhuje kontinuální pozornost odborné 
veřejnosti. Svou prací se dotkl hned několika velmi diskutovaných problémů souvisejících se 
základními zásadami občanského práva, resp. soukromého práva vůbec. Autor v úvodu své 
práce vymezuje její cíle s vědomím, že téma je široké, v literatuře tuzemské i zahraniční 
oblíbené a právními teoretiky hojně traktované. Vlastní metody práce a přístupu nejsou sice v 
úvodu zřetelně naznačeny, nicméně v práci samé je nakonec uplatněna základní deskriptivně-
analytická metoda, která je povětšinou dostatečně argumentačně rozvíjena, aby nakonec autor 
dospěl k syntetizujícímu závěru obohaceném o poznatky ze současné judikatury. Oceňuji, že 
autor neváhal v širším kontextu obecných zásad a principů poukázat na zcela konkrétní 
problémy, jež na praktických případech demonstruje (zvláště zajímavé u pojednání o dobrých 
mravech – str. 47 an). Deskriptivně-kompilační metoda (místy se sklony ke zbytečnému 
parafrázování a uvádění notoriet) je nicméně v práci jako takové přeceněna, namnoze 
absentují autorovy vlastní názorové a argumentační linie a práce se stává pouze popisnou.   
 
2. Logická struktura a členění diplomové práce:  
Text (79 stran včetně úvodu a závěru) je celkově přehledně a jasně členěn, jeho struktura je 
logická, jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I další vnitřní členění odpovídá 
klasickým doktrinálním přístupům. Práce je rozdělena do dvou velkých částí, kdy první 
(všeobecná) usiluje o základní charakteristiku právních principů a jejich vymezení na pozadí 
teoretické a právněfilozofické argumentace. Druhá část (zvláštní) je pak věnována analýze 
jednotlivých zásad soukromého práva, tak jak je zná doktrína a jak je reflektuje pozitivní 
právo včetně rozhodovací praxe soudů. Zvýšená autorova pozornost je věnována vůdčím 
zásadám, jako kupř. zásadě rovnosti subjektů, zásadě autonomie vůle, dobrým mravům či 
zásadě pacta sunt servanda. Autor nicméně rozebírá i další významné principy, z nichž blíže 
vymezuje zásadu legální licence, zákaz zneužití práva, zásadu prevence a ochranu slabší 
strany.  
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 
Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů, které autor 
správně uvádí a na konkrétních místech vždy cituje v souladu s citační normou. Poznámkový 
aparát je dostatečný. Výběr literatury a pramenná základna je reprezentativní a zahrnuje jak 
tituly aktuální právní nauky tak publikace reflektující právní úpravu starší, jakož i odkazy na 
literaturu zahraniční. Lze ocenit, že autor neváhá konfrontovat základní názory doktríny a 
odlišná stanoviska právních autorit v daném oboru, což je patrné je to zejména v obecné části 



při vymezování pojmu právních principů (Boguszak, Dworkin, Gerloch, Hollander, Zoulík, 
Kuhn, Telec, Wintr etc.).  
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce 
Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá. V práci jsem neshledal žádných 
podstatných gramatických chyb ani stylistických nedostatků. S právní terminologií je v zásadě 
pracováno správně. K drobnému přehlédnutí, překlepům či absenci interpunkce došlo jen 
výjimečně. Správně je „regulatívne idey“ (str.14); „ústavný súd (str. 40); „zneužití práva 
charakterizujeme…“(str. 50); právnu zásadu (str. 62) etc.   
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 
Práce předkládá řadu podnětných názorů a závěrů. Autor uchopil problematiku vcelku 
standardním způsobem a snaží se nabídnout i úvahy de lege ferenda. Pracuje s bohatou 
judikaturou, jejíž závěry komentuje, analyzuje a kriticky vyhodnocuje. Jisté nepřesnosti a 
zjednodušujícího tvrzení se autor dopouští, když na str. 17 považuje soudní rozhodnutí za 
svého druhu politické rozhodnutí (viz text v závorce na str. 17). Podobně zjednodušujícího a 
nepřesného závěru se dopouští na str. 41, kde bez dalšího konstatuje, že francouzské právo 
nezná zásadu souladu výkonu práva s dobrými mravy a místo ní používá univerzální zásadu 
dobré víry. Autor patrně nereflektoval dostatečně ustanovení čl. 6 francouzského Code civil:   
« On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes 
mœurs ». Naopak za správné je třeba pokládat zdůraznění ideového východiska nového 
občanského zákoníku, kterým je premisa, že přirozená svoboda člověka musí mít přednost 
před státem, který není jejím tvůrcem, ale toliko jejím garantem a ochráncem. Tímto 
prizmatem je třeba nahlížet soukromoprávní regulaci, jak to ostatně autor na mnoha místech 
vhodně dokládá. Lze autorovi přisvědčit, že autonomie vůle (privátní autonomie) je na rozdíl 
od svobody člověka v právněfilozofickém smyslu závislá na právních normách a celém 
právním řádu a že se musí podřizovat zejména kogentním normám, jež určité chování 
reprobují nebo naopak určité jednání nařizují (informační povinnost). U ústní obhajoby by se 
mohl autor blíže zamyslet nad tím, jaká je perspektiva (resp. interpretační posun) principu 
autonomie vůle s ohledem na spotřebitelskou legislativu, zejména přijímanou sdruženou 
směrnici na ochranu spotřebitele (tzv. horizontální směrnice). Stejně tak se lze ztotožnit se 
závěrem, že zásada rovnosti je velmi úzce, ba dokonce bytostně spjata se zásadou autonomie 
vůle, a že obě zásady jsou existenčně i funkčně provázány (str. 32). Proto se jeví, domnívám 
se, přiléhavější nahlížet oba dominující soukromoprávní principy v jejich komplementaritě 
než v konkurenci či přednosti jednoho před druhým. Kvituji, že autor zmiňuje, byť jen 
marginálně, v kontextu zásady rovnosti subjektů i zákaz diskriminace. Mám za to, že otázka 
diskriminace a jejího zákazu by zasluhovala hlubší a detailnější diskusi. U ústní obhajoby by se 
mohl autor proto blíže vyjádřit k postavení zásady nediskriminace v systému soukromého 
práva (jaká je její role a funkce v této oblasti právního řádu ?), jejího vztahu k ostatním 
zásadám (zejm. autonomie vůle – kontraktační autonomie) a nastínit i další souvislosti 
(antidiskrimiační legislativa na národní i evropské úrovni – projednávaná, jakož i schválené 
antidiskriminační směrnice). Zjevným nedopatřením řadí autor mezi soukromoprávní odvětví 
mezinárodní právo procesní namísto mezinárodního práva soukromého (str. 24). 
V souvislosti s ochranou práv třetích osob diplomant důvodně tvrdí, že není možné 
začleňovat třetí osoby proti jejich vůli do právních vztahů uložením povinnosti ani založením 
oprávnění. Jak nahlíží poté na institut contractus in favorem tertii a zejména zajišťovací 
instrument dohody o srážkách ze mzdy? Pokud jde o princip generální prevence dle § 415 
OZ, vnímám situaci malinko komplikovaněji než autor, který se dopouští jisté zkratkovité 
úvahy (str. 67), když uzavírá, že ustanovení § 415 je přímo předpokladem vzniku 
odpovědnosti za škodu. Zákonodárcem kategoricky diktovanou prevenční normu soudní 
praxe pochopila toliko jako zdroj potřebného předpokladu protiprávnosti a přetavila ji do 



podoby subjektivní absolutní povinnosti postupovat v konkrétní situaci vždy tak, aby jednající 
osoba nezavdala příčinu ke vzniku škody. Až touto interpretací vytvořila soudní praxe 
přemostění mezi generální prevencí a obecnou odpovědností za zaviněné protiprávní jednání 
dle § 420 OZ. Sama norma tedy není přímým předpokladem vzniku odpovědnosti za škodu, 
avšak v jejím porušení můžeme hledat nutný předpoklad protiprávnosti. 
 
6. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce 
Práce je po odborné stránce na dobré úrovni, a to jak z hlediska rozsahu, tak svou kvalitativní 
analýzou. Prokazuje autorovy výborné syntetizující znalosti vybrané soukromoprávní 
problematiky podpořené znalostmi souvisejících procesních otázek (mnoho probíraných 
principů má nutně i procesní implikace) i širší orientaci v oboru a neshledal jsem v ní žádné 
zásadní nedostatky. Práce tak splňuje požadavky kvalifikační práce tohoto stupně. 

 
 
Závěr:  

Předložená práce prokázala autorovu relativní samostatnost při zpracovávání nelehkého tématu, 
jeho schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně a příslušné judikatuře. Své dílčí kritické 
poznámky a náměty jsem vyjádřil výše v posudku. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě 
s hodnocením výborně 
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