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OPONENTSKÝ POSUDOK  

k dizertačnej práci 

 

Názov dizertačnej práce: Právní úprava fyzických osob v obecném zákoníku občanském 

a v současném občanském zákoníku  

Doktorand: Ing. Mgr. Jakub Stromšík 

Pracovisko: Univerzita Karlova, Právnická fakulta 

Študijný program: Teoretické právní vědy 

 

Vypracoval: prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LL.M., MA 

Pracovisko: Katedra teórie práva a ústavného práva, Právnická fakulta Trnavskej univerzity v 

Trnave 

 

Vzhľadom na účel tohto posudku ako nástroja na spripomienkovanie výsledkov 

doktorandského výskumu sa na nasledujúcich riadkoch vyjadrím postupne k jednotlivým 

aspektom a nárokom, ktoré by vo všeobecnosti mala každá dizertačná práca zohľadňovať 

a spĺňať, a to najmä: 

a) k aktuálnosti zvolenej témy, 

b) k zvoleným metódam spracovania, 

c) k dosiahnutým výsledkom s uvedením, aké nové poznatky dizertačná práca prináša, 

d) k prínosu pre ďalší rozvoj vedy,  

e) či dizertačná práca splnila sledovaný cieľ. 

 

Ad a) Autor v dizertačnej práci spracúva teoreticky aj prakticky relevantnú otázku vzťahu 

a inšpirácie nového českého občianskeho zákonníka všeobecným občianskym zákonníkom 

(ABGB) z roku 1811, a to na príklade pomerne úzko vymedzenej problematiky právneho 

statusu fyzických osôb a osobnostných práv v týchto dvoch kódexoch. Sám autor pritom kladie 

dôraz na to, že osobitne pasáže týkajúce sa osobnostných práv sú aj prakticky prínosnými, čo 

sa však prejavuje tým, že ide o prehľad aktuálnej právnej úpravy a judikatúry k danej 

problematike. Takto koncipovaná kapitola pritom nie celkom zapadá do kontextu zvyšku práce, 

ktorá je primárne teoreticko-historickou. Práve tie časti, ktoré by pritom mali byť ťažiskovými, 

t.j. historická a teoretická časť práce, však v zásade neprinášajú žiadne prevratné novinky, 

reprodukujú známy stav poznania a vychádzajú skôr zo sekundárnej, ba dokonca učebnicovej 

literatúry – a to ako pokiaľ ide o dejiny kodifikácie občianskeho práva v rakúskych krajinách, 
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tak i pokiaľ ide o samotnú analýzu pojmov a právnej úpravy osoby, človeka, a vzťahu 

fyzických a právnických osôb – tam zase autor prevažne vychádza z prác K. Berana. Práca teda 

čo do svojej aktuálnosti skôr nadväzuje na už známy stav poznania a na už spracované otázky.        

 

Ad b) Autor postupuje metodológiou a metodikou na pomedzí teórie práva a dejín práva. 

V nadväznosti na vyššie spomenutú nízku originalitu čo do zvoleného okruhu skúmaných 

problémov (osoba, človek, osobnostné práva) možno konštatovať aj po metodologickej stránke 

prílišné opieranie sa o už existujúcu sekundárnu literatúru, a to dokonca primárne z pera 

jediného autora, K. Berana. V poznámkach pod čiarou odkazované rakúske zdroje, resp. 

dobová literatúra, predstavuje iba plný bibliografický odkaz na diela používané a citované K. 

Beranom. Práca preto budí skôr dojem kompilátu, či dokonca až jednoduchého prerozprávania 

diel a záverov K. Berana a niekoľkých iných autorov (osobitne J. Hurdíka). Vlastná téma práce 

sa pritom začína traktovať až od s. 36 a jadro práce potom nastupuje až od s. 45, takže samotná 

podstata práce má rozsah presne 100 strán. Aj želateľný komparatívny prístup, ktorý by mal 

vyplývať zo zvolenej témy práce má pritom v metodologickom inštrumentáriu autora iba veľmi 

obmedzený priestor, keď autor traktuje dva kódexy zväčša oddelene, a miera porovnávania sa 

tak môže javiť nedostatočnou.   

 

Ad c) Dizertačná práca vo svojom jadre približuje niekoľko kľúčových tém: nejednotné 

chápanie rozsahu a obsahu pojmu právnickej osoby (pričom problematike právnických osôb sa 

tu možno vzhľadom na názov práce venuje až príliš veľká pozornosť), ale opäť iba na podklade 

prác a záverov K. Berana. Pri platnej právnej úprave právneho statusu fyzických osôb, ako 

druhej kľúčovej téme svojej práce, autor opäť neštandardne na vedeckú prácu vychádza 

primárne z učebníc teórie práva. Poukazuje pritom na známy problém vzťahu pojmov človek-

osoba, na čo sa už poukazovalo opakovane. Následne autor prechádza k tretej kľúčovej téme 

svojej práce, k téme osobnostných práv, kde však skôr približuje ich platnú právnu úpravu 

a aktuálnu súdnu prax v tejto oblasti. Práca tak celkovo neprináša zásadné nové poznatky vo 

sfére teoretických právnych vied.  

 

Ad d) Prínos pre ďalší rozvoj vedy predstavujú viaceré autorom nastolené otázky a problémy, 

ktoré však sám a samostatne neanalyzuje, nezamýšľa sa nad nimi originálnym spôsobom, 

a spolieha sa iba na zosumarizovanie aktuálneho stavu poznania. Pritom otázka právnej 

subjektivity, či právneho statusu človeka v rôznych štádiách jeho vývinu (ontogenézy) a života 

(maloletosť, staroba, choroba), a tiež právneho statusu iných entít (umelá inteligencia, zvieratá) 
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predstavuje v súčasnosti výzvu, ktorú by bolo možné uchopiť právnoteoreticky 

a právnohistoricky originálne, práve s ohľadom na pokrok a zmeny v myslení, ktoré nastali od 

roku 1811, ako aj od roku 1937 (od osnovy, o ktorú sa NOZ do veľkej miery opiera). Téma 

práce tak má potenciál, ktorý bohužiaľ zostal nevyužitý a čaká na spracovanie inými autormi.   

 

Ad e) Autorom vytýčené ciele boli naplnené iba vzhľadom na úroveň kvantitatívnu, nie 

kvalitatívnu. Práca iba opakuje a sumarizuje súčasný stav poznania, vychádza takmer výlučne 

z prác českých autorov, resp. prác v českom jazyku, a to dokonca prác od veľmi obmedzeného 

okruhu autorov. Absentuje ambicióznejší cieľ a jemu zodpovedajúce naplnenie. 

     

Po formálnej stránke práca spĺňa náležitosti dizertačných prác, čo do rozsahu aj 

obsahu. Zároveň spĺňa všetky náležitosti korektného zaobchádzania s prameňmi a literatúrou, 

hoci počtom aj pôvodom veľmi obmedzenou. Citačná norma je konzistentná. Po zhodnotení 

jednotlivých kladov a  nedostatkov práce preto možno záverom skonštatovať, že práca spĺňa 

náležitosti dizertačnej práce iba na minimálnej a zásadne iba na formálnej úrovni.  

Prácu nedoporučujem k obhajobe pred príslušnou komisiou pre obhajobu 

dizertačnej práce.  

 

 

V Bratislave, 17.6.2019    

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA 


