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Obecně 
 
 Práce se zabývá kontinuálně aktuálním tématem poznávání v právu, v tomto případě 
pak v prostředí aplikace práva, tj. rozhodování soudů (v pojetí autora zejména), případně 
dalších orgánů veřejné moci.  
 Autor nejdříve definuje poznání jako takové, dále pak se snaží vystihnout specifika 
poznávání v právu a ve stěžejní, třetí části práce se věnuje problematice poznávání při aplikaci 
práva. Čtvrtá část práce představuje shrnutí dosavadních poznatků. 
 Pokud jde o přístup autora k diplomové práci, je nutno říci následující. Především 
samotná volba tématu zaslouží uznání, protože problematika poznávání v právu není příliš 
často zpracovaným tématem. Za druhé jde o téma komplikované, protože jeho uchopení 
znamená nutnost kombinovat obecně filozofické poznatky o poznávání, specifika poznávání 
plynoucí z právního prostředí a v neposlední řadě empirickou zkušenost s aplikací práva. 
Navíc jde o problematiku podle mého mínění dosti závislou na konkrétním právním prostředí, 
minimálně na typu právní kultury, což komplikuje přenos obecných poznatků z různých 
jurisdikcí.  
 V průběhu psaní autor obsah práce několikrát významně přepracoval. Cílem byla 
určitá precizace textu a zpřesnění některých poznatků, resp. podávaných informací.  
 
Formální stránka práce 
 
 Po formální stránce práce vyhovuje standardům kladeným na takový druh prací. 
Celkově je práce čtivá, byť některé pasáže jsou formulačně poněkud překombinované. 
Členění práce je voleno vhodně, jednotlivé pasáže navazují plynule.  
 Autor zpracoval rozsáhlý okruh literatury, kterou také používá k častým citacím. Je již 
běžné, že se často používá literatura zahraniční a tomuto standardu autor též dostál. 
 
Obsah práce 
 
 Základním problémem se ukazuje samotné uchopení tématu, protože poznávání 
v právu se (zejména ve vztahu k aplikaci práva) člení do několika rovin. Autor se zaměřuje 
primárně na poznávání skutkových okolností (řešení tzv. skutkových otázek), zatímco 
problematice poznávání práva (objasňování významu pravidla chování) se věnuje jen 
okrajově. To ovšem odpovídá proklamované intenci autora.  
 V tomto ohledu je zřejmě nezastupitelnou vlastní znalost či alespoň zkušenost 
s postupy orgánů aplikujících právo. Taková zkušenost autorovi chybí a tento nedostatek (což 
nemíním jako kritiku autora, nýbrž jako konstatování faktu) lze jen těžko nahradit. Nepomůže 
tomu ani studium soudních rozhodnutí, ve kterých jsou popsány skutečnosti již poznané; 
proces poznávání zde zachycen není, popřípadě pokud ano, pak jen útržkovitě.  
 Lze tak vycházet z obecných postulátů o poznávání na straně jedné a z kusé právní 
úpravy procesu poznávání obsažené zejména v procesních pravidlech. Avšak ta jsou sama o 
sobě jednak předmětem poznání, jednak předmětem interpretace. Z toho dovozuji, že analýza 
poznávacích procesů je závislá na řadě subjektivních faktorů, které nelze opomíjet. Proto se 
leckteré závěry autora mohou zdát buď příliš strohé na straně jedné, na straně druhé pak málo 
vypovídající. Koneckonců, sám autor hovoří o „intuitivním pojetí“ problematiky poznávání.  
 Je v této souvislosti otázkou, v jakém rozsahu se v procesech poznávání v právním 
prostředí uplatňují takové „standardní“ postupy, jako je dedukce, indukce apod. Praktická 



zkušenost totiž v mnoha ohledech vede k určité skepsi, pokud jde o zásadní význam takových 
postupů, a to (zúženo na jednu dílčí výseč problematiky) například při nakládání s tzv. 
nepřímými důkazy ve vztahu ke zjišťované skutečnosti.  
 
Shrnutí 
 
 Práce je podle mého názoru vcelku zdařilým zpracováním dané problematiky. 
V mnoha ohledech by zasluhovala rozšíření a dále by také práci prospěla větší zkušenost 
autora s realitou poznávání v právu. Je zde nepochybně dán prostor pro případné rozšíření 
práce např. v souvislosti s rigorózním řízením.  
 Práci doporučuji k obhajobě. Hodnocení bude záviset na jejím průběhu. 
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