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OPONENTSKÝ POSUDEK 

 

Jméno diplomanta:  Vojtěch KALLAI 

Téma práce:   Gnozeologické aspekty aplikace práva 

Rozsah práce:   174 844 znaků 

Datum odevzdání práce:  26. ledna 2018 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Problematika „poznávání práva“ a zejména „poznávání pro právo“ patří k tradičním tématům právní vědy, 
resp. procesualistických právních odvětví, a to zejména, je-li poznávání v právu autorem ztotožňováno 
„s procesním institutem dokazování“ (s. 17) a oba pojmy používá „zaměnitelně“ (s. 17). Nesdílím tak autorovo 
přesvědčení, že „téma poznávání či poznání v právu,… není v právní doktríně ani ´evergreenem´, ani palčivým 

problémem, kolem něhož by se vedly neutuchající diskuze (s. 9).“ 

Na druhou stranu nelze nevidět, že diplomant se pokouší poměrně novátorsky na danou problematikou 
podívat prizmatem gnozeologie, a dále na základě rozsáhlého rozboru procesních předpisů formulovat 
základní východiska obecné teorie poznání pro právo aplikovaných v soudobém tuzemském právním 
řádu.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody 

Diplomantem využívané (nikoliv však bezezbytku využité) znalosti lze rozdělit do dvou skupin. Za prvé, 
využívá dílčích poznatků gnozeologie (část I. – Prolegomena k teorii poznání v právu), kdy se věnuje pojmu 
pravdy v aristotelském chápání (s. 10-11), smyslovému vnímání (zejména jeho kritice a relativizaci 
možnosti dospění k objektivním závěrům při jejich uplatnění, s. 12an.) a rozumovému poznání (zejména 
tedy jeho mezím; s. 14an.). 

Druhá skupina východisek má jiný charakter - zahrnuje rozsáhlý přehled procesních právních norem, a to 
zejména těch ustanovení, která upravují problematiku dokazování. Přehled je doplněn o bohatou 
tuzemskou judikaturu a ojediněle i cizozemskou (Německo a Spojené státy).  Je dobře viditelné, že 
s těmito východisky je autor dobře obeznámen, a to na rozdíl od první skupiny.  

Hlavní výhradu lze totiž směřovat proti nepříliš podrobnému seznámení se s gnozeologickými východisky, 
což zatěžuje následující, byť jinak zajímavé, autorovy úvahy. Promítá se to rovněž do používaného 
pojmosloví, když autorem užívané pojmy mívají obvykle jiný význam, než jim připisuje (zejména patrné 
u charakteristiky pravdy – viz s. 68 a n.) Jmenovitě je třeba upozornit, že autor pracuje toliko s jedním 
pojetím pravdy, byť ve vědě (např. logice, metodologii věd) se vedle adekvační teorie používá i koherenční 
teorie pravdy, konsensuální pojetí pravdy či pragmatické uchopení pravdy. Poněkud zploštělé je 
i  uchopení smyslového vnímání. Vzhledem ke stávajícímu rozvoji techniky, jenž je způsobilý řadu našich 
vněmů verifikovat, jistě nelze souhlasit s autorovým závěrem, že „fakticky není jak ověřit, zda – případně jak – 

naše pomocí smyslů vytvořené vjemy odrážejí podstatu svých zdrojů“ (s. 13). Stálo by za to též pracovat s určitou 
typologií smyslového vnímání (tj. například s tradičním dělením vnější a vnitřní - introspektivní vnímání, 
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záměrné a nezáměrné), a v jejím světle stratifikovat vyslovené závěry. Rovněž „rozvažování“ (s. 14) je 
nešťastně zúženo na „zásad(u) vyloučeného třetího, implikac(i), ekvivalenc(i) apod.“ (s. 14), neboť za stěžejní lze 
považovat deduktivní, redukční a indukční usuzování. Z nepřímých odůvodňování pak ověřování, 
dokazování či explikaci (deduktivní, teleologickou, kauzální či probabilistickou) tvořící protipól přímého, 
smyslového vnímání. 

Rovněž problém souvislosti je zúžen jen na kauzální nexus, tj. autor pomíjí analytickou či normativní 
souvislost. Chybí též hlubší typologie samotného kauzálního nexa.  

Na druhou stranu východiska, ze kterých autor vychází, pak v dalších částech logicky a důkladně rozvíjí 
a spojuje. Validita vyslovovaných závěrů bude však částečně ovlivněna kvalitou východisek. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je logicky a přehledně rozdělena na úvod, který rozvíjí čtyři meritorní části (I. Prolegomena k teorii 

poznání v právu. II. Specifika poznávání v právu, III. Pragmatická doktrína, IV. Důsledky pragmatické doktríny), 
a uzavřena závěrem. Jednotlivé části jsou dále vnitřně strukturovány na kapitoly., popř. i podkapitoly. 
Kapitoly jsou vyvážené, logicky na sebe navazují. Určitou výjimku představuje část II, která obsahuje 
částečně redundantní – z pohledu dále formulovaných závěrů – přehledy a citace platné právní úpravy.  

 

4. Vyjádření k práci 

Přes dílčí výtky práce je čtivá, zajímavá. Autor postupuje od obecných filozofických i právně-teoretických 
východisek ke konkrétnímu rozboru platné úpravy (zejména důkazních prostředků a jejich provádění), a to 
aby formulovat obecnější – syntetizující teze.  

 

5.  Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce 

Autorův záměr formulovaný v úvodu, tj. formulace základních axiomů poznání v právu, je splněn. Přes 
dílčí výhrady nelze nevidět, že autor vykázal schopnost samostatného a logického zpracování myšlenek 
v  nesmírně složité a abstraktní oblasti, což svědčí o predispozicích k další vědecké práci. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Práce byla nepochybně zpracována samostatně autorem. Nevidím zde znaky plagiátorství. 

Logická výstavba práce. 

Práce je logicky vystavěná. Obecně filozofická rovina je východiskem pro úvahy o právu, kdy tato obecná 
východiska jsou konfrontování s aplikační praxí. Zjištěné diskrepance a analýza relevantní právní úpravy 
slouží k formulování základních axiómů poznání práva. K jejich validitě – viz výše. 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací 
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Práce se zdroji – tuzemskými i zahraničními - je dobrá, byť by stálo za to rozvinout obecně-
gnozeologickou část (viz výše). 

Zvolená citační norma není nejšťastnější. ISBN se doporučuje uvádět až v závěrečném seznamu. U více 
spoluautorů bylo by vhodnější u všech uvádět vždy nejdříve příjmení a poté jméno (první písmeno), 
tj. například u poznámky pod čárou č. 25 místo „SVOBODA, Vladimír a Jaroslav PEREGRIN“ uvést 

„SVOBODA, V., PEREGRIN, J.“  

Někdy se objevují nepřesnosti v názvech zákonů (např. poznámka č. 33 – „Viz § 2 zákona č. 2/2002 Sb. 

o soudech, soudcích“), či ne zcela jasné vnitřní odkazy (např. poznámka pod čárou č. 142 odkazující na 
poznámku č. 129.) 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

Viz výše – bod 2. 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) 

Grafické stránce předkládané diplomové práce nelze nic vytknout. Splňuje požadavky plynoucí z opatření 
děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích. 

Grafy ani tabulky se v textu nevyskytují. 

Jazyková a stylistická úroveň 

Jazyková i stylistická úroveň je dobrá, byť lze autorovi doporučit, aby částečně omezil používání cizích 
slov (srov. např.: „Tento výrazně determinující imperativ je zároveň hledaným kritériem, které umožní zvolit nejvhodnější 

sumu axiomů z možných dogmat, čímž jejich přijetí přestane být arbitrární.“ - s. 20; „Zcela zásadním je imperativ zákona 

vždy dojít k poznání, jenž je důsledkem společensko-pragmatické motivace poznávání v právu a který je kritériem 

umožňujícím objektivně vybrat nejvhodnější sumu dogmat poznání. Jinak řečeno, axiomy poznávání v právu budou takové 

principy, jež konstituují epistemologický model, zbudovaný na základě syntézy popsaných specifik právní noetiky 

a umožňující vždy se dobrat přesvědčivých poznání.“ – s. 43). Současně, by se v tomto typu práce nemusely 
objevovat příliš hovorová rčení (s. 41 „vytáhnout za vlasy sám sebe z bažiny“). Za ne zcela šťastné lze 
považovat i četné poukazy na to, že dílčí problémy, na které autor v práci narazí, nebudou diskutovány.  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

PŘIPOMÍNKY 

Určité doplnění by vyžadovala autorem opakovaně vyslovovaná teze, že není-li poznání normováno, pak 
probíhá „intuitivně, a tedy nahodile… (a vede) ke zcela proměnlivým závěrům. V takovém případě by opakované 

poznávání totožného předmětu týmž subjektem vedlo k odporujícím si závěrům (s. 10).“ Jak dokládá fenomenologická 
hermeneutika, poznávací postupy člověka jsou vždy ovlivněny neuvědomělými, potažmo tedy intuitivními, 
procesy, které však je nečiní nahodilými, nýbrž mají vnitřní logiku. Pokud tuto tezi akceptujeme, což 
nepřímo je i diplomantova teze („lidské poznání je svázáno určitým rámcem pravidel…, ať už je ontologický status 

těchto pravidel jakýkoliv“ – s. 10), pak nelze bez dalšího klást rovnítko mezi intuicí a nahodilostí. Jinými slovy, 
stálo by za to prohloubit úvahu o to, že poznávání může být normováno dílem neuvědomělými a ne zcela 
jasně vyřčenými pravidly, jednak např. zákonnými pravidly. 

Lze skutečně formulovat tezi, že „úsudková pravidla jsou díky svému fundamentálnímu charakteru součásti výchozích 

elementárních poznatků, jejichž objektivní pravdivost nelze prokázat, a jsou pouze arbitrárně zvoleny“ (s. 15), neboť 
tento závěr by zcela relativizoval smysluplnost logiky, resp. dokazování v podobě přímého důkazu, důkazu 
sporem apod. Můj postoj se ale částečně opírá o Leibnizův princip dostatečného důvodu, díky čemuž jsme 
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schopni vyslovovat vědecké závěry. Na druhou stranu nelze popřít, že samotný Leibniz byl skeptický 
ohledně lidské možnosti poznat tyto dostatečné důvody. 

Autor v poznámce pod čarou č. 7 upozorňuje, že se nebude v textu věnovat „poznávání práva samotného 

neboli interpretaci právního textu“, což ale posléze nedůsledně činí (podkapitola 2.5 Questiones iuris – poznávání 
práva s.21-24). 

Opravdu lze bez dalšího vyslovit názor, že poznání právní normy je „možné… a že se jedná o poznání svým 

způsobem objektivní“ (s. 22), neboť mj. text zůstává „statický“, a to vzhledem k postulátům formulovaným 
dynamickými teoriemi práva. 

Lze vskutku vyslovit tezi, že jakékoliv soudní řízení „má v zásadě charakter více či méně striktního sporu“ (s. 26?). 

Soudy mohou znát rozhodné skutečnosti i z předchozího řízení ve věci týchž účastníků řízení (např. při 
opětovném rozhodování o výživném pro stejné dítě týmž soudcem), což dílem relativizuje závěry na s. 32 
a rozvíjí úvahy na s. 26. 

Je vskutku poznání pro právo vždy omezeno toliko na zjištění „existenc(e), či na neexistenc(e) skutečností, které 

předkládá hypotéza právní normy“ (s. 33), přičemž tyto nastaly v minulosti (s. 59) a soudy nemají již pátrat po 
podstatě této existence (s. 33, resp. passim). Jinak řečeno, obstojí toto tvrzení i u nesporných řízení, 
ve věcech, kdy jsou vydávány konstitutivní rozhodnutí atd.   

Se vzrůstající četností určité praxe naše praxe přestává být „obezřetná a kritická“, jak plyne z paradoxu 
indukce (čili paradoxu C. G. Hempla) a což zpochybňuje autorovy teze rozvíjené s. 46. 

 Za problematické lze označit tvrzení na s. 48, že „(v ) oboru trestního práva se problematika dokazování 

negativních okolností z principu netematizuje, neboť se uplatňuje zásada presumpce neviny atd.“, neboť některé 
skutkové podstaty (např. trestný čin neplacení výživného) jsou vystavěné na absenci příslušného chování 
ze strany delikventa. 

S. 54 – bylo by vhodné úvahy doplnit i o institut koncentrace řízení. 

S. 55: Opravdu lez paušalizovat tvrzení, že „v nesporných řízeních, kde pouze rozhoduje o přiznání práva, mohou být 

požadavky na pravděpodobnost učiněných závěrů poněkud sníženy“? 

§ 2 odst. 5 trestního řádu se opakovaně novelizoval, resp. byla snižována úroveň poznání, která je 
nezbytná pro rozhodování v trestních věcech, což částečně odporuje analýze autora (s. 59). Patří se ale 
dodat, že diplomant historickou dimenzi pomíjí. 

s. 62: Za pozoruhodné lze považovat výslech znalců mezi důkazní prostředky, u kterých „nositelé vědomě 

ovlivňují průběh poznání soudem“, a to vzhledem k proklamované úloze tohoto důkazního prostředku. 
Nicméně v praxi znalci nepochybně jsou s to ovlivňovat poznání soudu. 

S. 67: Za ideál je autorem považováno, aby došlo ke „zhodnocení každé výpovědi znalcem z oboru behaviorální 

psychologie, nejlépe přímým pozorováním výpovědi a následnou detailní analýzou jejího záznamu“, byť si všímá určitých 
problémů. V praxi se tak již částečně děje, například v trestním řízení jsou prováděny znalecké posudky 
hodnotící míru ovlivnitelnosti určité osoby apod. Na druhou stranu je otázkou, zda znalec jakožto osoba 
smyslově vnímající určitý stav opět není a priori omylná (viz předchozí poznámka). Navíc lze formulovat 
stejné výhrady jako u detektorů lži, a to že se lze připravit na posudek (a vskutku se tak někdy děje), 
popř. že existují určité odchylky mezi jednotlivci. 
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OTÁZKY 

Je na místě hovořit o gnozeologii obecně, jejíž podmnožinou je právo, anebo lze uvažovat o speciální 
právní gnozeologii? Pokud pro sféru práva lze formulovat svébytnou gnozeologii, pak je otázkou, zda 
pracuje toliko s adekváční teorii pravdy, anebo připouští i jiná pojetí pravdy?  

Lze vskutku formulovat společné axiómy pro civilní (jak sporné, tak nesporné), správní, trestní i ústavní 
řízení, a to aniž by nedošlo k přílišnému zploštění formulovaných tezí (s. 59-60)? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě:  Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň:  velmi dobře (v závislosti na výsledku obhajoby) 

 

V Praze dne 23. února 2018 

 

………………………………………… 

JUDr. Katarzyna Žák Krzyžanková, Ph.D. 
oponentka  

 


