
Posudek na diplomovou práci Richarda Andraška 

Zásady súkromného práva 

 
 
 

1. Autor zvolil za předmět svého bádání mimořádně významnou problematiku zásad soukromého 

práva. Jde o téma literárně poměrně bohatě zpracované, v některých aspektech i hojně projudikované jak 

Nejvyšším soudem, tak i Ústavním soudem. Zásady soukromého práva představují standardně pravidla 

pro legislativní orgán, subjekty soukromého práva i orgány aplikace práva. 

 

2. Autor přehledně formuluje základní zásady soukromého práva, jejichž konkrétní vyjádření 

promítá zdařile i do jednotlivých ustanovení zejména občanského zákoníku. Jde o nosné téma, jehož 

důkladný teoretický a praktický výzkum přispívá k lepšímu a správnému poznání podstaty 

soukromého práva a jeho odlišností od práva veřejného. Lze proto konstatovat, že téma diplomové 

práce bylo vybráno dobře s ohledem na povahu, funkcí a význam jednotlivých zásad pro soukromé 

(občanské) právo. 

3. Práce má vhodnou systematiku; je přehledně vnitřně uspořádaná. Celkový rozsah předložené práce (74 stran) 

lze pokládat u tohoto druhu prací za plně vyhovující. 

4. Práce jako celek má velmi dobrou úroveň (i když jednotlivé zásady nejsou co do hloubky rovnoměrně 

zpracovány; autor mohl více akcentovat i některé zásady typické pro právo obchodní a zejména právo pracovní). 

Nabízí se otázka, zda autorem vypočtené zásady mají být v občanském zákoníku výslovně vyjádřeny a dále, zda lze 

jejich výčet považovat za uzavřený, či zda další zásady budou doplňovány v důsledku změn společenských poměrů 

cestou vědecké abstrakce nebo soudního výkladu 

Věcný obsah diplomové práce svědčí o dobré teoretické připravenosti autora pro zkoumání zvolené 

problematiky. Autor přesvědčuje o své schopnosti abstraktního myšlení, o způsobilosti vyhledávat aktuální sporné 

otázky obecné povahy, samostatně o nich přemýšlet a vyvozovat odpovídající závěry. 

O hlubším zájmu autora o zpracované téma svědčí i důkladná znalost nejen civilistické literatury, nýbrž i 

dobrá znalost právně teoretické literatury (Dworkina, V. Knappa, Gerlocha, Hollándra, Kuhna, Zoulíka, Wintra a 

dalších). 



5. Zdařilý je i závěr autora, ve kterém prokazuje, že dobře zná i nově navrženou občanskoprávní kodifikaci. 

6. Docházím proto  k závěru,  že  předloženou  práci   lze  doporučit k obhajobě.   K rozpravě doporučuji 

problematiku zásadu prevence v platném soukromém (nejen občanském) právu. 
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