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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
 Myšlenku porovnání právní úpravy fyzických osob v minulosti, resp. v OZO a 
v současnosti, tj. zejména v současném OZ, nelze patrně považovat za zcela originální, avšak na 
druhé straně jde o myšlenku nosnou, která může – podaří-li se záměr správně naplnit – přinést 
plastický obraz vývoje právně teoretického chápání základních paradigmat vzájemných vztahů 
kategorií osoby, fyzické osoby (též právnické osoby) a člověka. Pokud by se disertatntovi 
podařilo podat obraz postupného vývoje chápání uvedených kategorií a vztahů mezi nimi, nešlo 
by pouhou samoúčelnou akademickou deskripci. Takto získané poznatky totiž mohou 
poskytnout argumentační a hodnotové zázemí pro pochopení jevů, jimž je právo jako celek – a 
v rámci toho také koncept osoby – vystaveno v postmoderní době. Právní status fyzické osoby 
v roce 1811 a právní status fyzické osoby v roce 2012 se nepochybně od sebe liší (i přes 
skutečnost, že se současný OZ hlásí k OZO jako ke svému inspiračnímu zdroji). A lze se 
domnívat, že právní status fyzické osoby např. v roce 2030 bude opět odlišný od toho 
současného, při čemž vzhledem k akcelerované dynamice postmoderního vývoje lze vyjádřit 
hypotézu, že během daleko menšího časového období dojde k daleko větším posunům, než za 
uplynulých cca 200 let (mezi lety 1811 a 2012). Historické pochopení postupných změn náhledu 
na koncept fyzické osoby tak nepochybně má potenciál přispět k poznání aktuálních fenoménů, 
které zřejmě budou determinantami dalšího vývoje. V tomto ohledu téma hodnotím jako 
aktuální, s dobrým výzkumným potenciálem. 
  Hodnocení oponenta: Zpracování disertantem zvoleného tématu je schopno osvědčit, 
zda má předpoklady k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné 
teoretické činnosti. 
 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 Zpracování daného tématu vyžaduje disertantovi schopnost pracovat jednak s poznatky 
právně teoretickými, resp. právně filosofickými (to pokud jde o základní konceptuální vymezení 
osoby a souvisejících kategorií), jednak s poznatky získanými studiem pozitivního práva. Autor 
se zákonitě nemůže vyhnout vzájemné konfrontaci těchto dvou množin, neboť pokud by tak 
neučinil, byl by autorem získaný obraz nekompletní. To do jisté míry zvyšuje náročnost tématu 
na jeho úspěšné zvládnutí. Rovněž je třeba poznamenat, že hraniční body autorova zájmu od 
sebe dělí zhruba 200 let vývoje, v jehož rámci prošla naše společnost několika ostře 
ohraničenými a při to hodnotově protichůdnými epochami vývoje. Každá z těchto epoch při tom 
poznamenala další vývoj. Pro úspěšné zpracování tématu je tak nutné, aby autor postihl celý 
tento vývoj až do současnosti, což rovněž zvyšuje náročnost tématu na jeho zpracování.  
 Pokud jde o metody použité v práci, půjde o standardní právně-hermeneutické metody, 
z nichž klíčová bude logicky metoda historická. 
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 Hodnocení oponenta: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, jakož i prokázání 
znalostí z pohledu de lege lata, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak monografické, tak 
časopisecké, domácí i zahraniční, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto 
druhu. 
 
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
 Práce je členěna do čtyř kapitol (k čemuž je nutno přičíst úvod a závěr práce). Struktura 
práce je z hlediska vymezení tématu poměrně kusá. První kapitola je věnována občanskému 
právu na území českých zemí do roku 1950, resp. do roku 1964, jejím obsahem jsou vpodstatě 
dějiny kodifikací za vymezené období. Druhá kapitola je věnována současnému OZ, opět 
z pohledu dějin této kodifikace, dále z pohledu systematiky a charakteristiky a z pohledu jeho 
poměru k OZO. Třetí kapitola se zabývá úpravou fyzických osob v OZO, kapitola čtvrtá pak 
úpravou v současném OZ. 
 Hodnocení oponenta: Vzhledem k nazančené stručnosti základního členění práce je 
třeba se tímto blíže zabývat v návaznosti na cíle, které si disertant stanovil. Proto bude hodnocení 
systematiky provedeno dále v bodě č. 4 tohoto posudku. 
 
 
4. Vyjádření k práci 
 
 Již výše bylo uvedeno, že disertantem zvolené téma skýtá dobrý potenciál pro pochopení 
současného vývoje v chápání pojmu osoba, resp. co do změn jejího právního postavení. Jen 
namátkou: téma umělé inteligence (které je dnes nejen aktuální, ale do jisté míry přímo „módní“) 
lze jistě uchopit a dále s ním koncepčně pracovat jedině tehdy, bude-li správně chápán aktuální 
status člověka jako fyzické osoby. Jen tehdy lze např. vést koncepční debatu o to, zda koncept 
fyzické osoby může (či nemůže) pojmout další „entitu“ vedle samotného člověka. A dále: jen při 
správném pochopení právního statusu fyzické osoby lze například vést koncepční debatu nad 
aktuální otázkou dětských dlužníků – vždyť nedávno představený poslanecký návrh chce tento 
problém řešit zásahem do koncepce právní osobnosti fyzické osoby (!), a to oddělením 
způsobilosti (nezletilé) osoby působit právní následky od její způsobilosti nést důsledky 
(povinnosti) tímto jednáním vyvolaným (!). Právě pohled na vývoj pojetí osoby může přispět 
k ozřejmění, jak je možné, že dnes je se vší vážností taková právní úprava vůbec předkládána. 
Jak souvisí s konceptem osoby a jejího právního postavení otázka pohlaví (totiž pohlaví 
biologického) a jaký význam má být přikládán pohlavní (či jiné) sebeidentifikaci v mysli 
jedince. A takto by bylo možno pokračovat dále. 
 Disertant stanoví následující cíle práce: „přinést komplexní historizující pohled na vývoj 
pojmu osoba v právním smyslu na území českých zemí. Dalším cílem je porovnat právní úpravu 
fyzických osob v obecném zákoníku občanském z roku 1811 (ABGB) a českém občanském 
zákoníku z roku 2012. (…) Tuto práci je tedy nutné vnímat jako příspěvek k diskuzi probíhající v 
právnické obci, jejímž cílem je dobrat se skutečného významu jednotlivých ustanovení a institutů 
občanského zákoníku.“ 
 Takové vymezení cíle práce – ve vztahu k jejímu názvu – ovšem otevírá určité 
pochybnosti ohledně ujasněnosti koncepce celé práce. Podle názvu se totiž práce jeví především 
pozitivisticky zaměřenou, totiž na právní úpravu fyzických osob, ovšem podle cíle vyjádřeného 
v úvodu se zdá, že práce mý být zaměřena spíše právně-filosoficky, totiž na vývoj pojmu osoba. 
Autor si tento nesoulad mezi názvem práce a jejím cílem zjevně neuvědomil, což mu musít 
vytknout, při čemž z mého pohledu jde o první výtku zásadní, neboť svědčí o koncepční 
neujasněnosti toho, čím se autor vůbec hodlá zabývat. 
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 O koncepční neujasněnosti svědčí také skutečnost, že autor nikde ani náznakem 
nevymezuje, co vlastně „právní úpravou fyzických osob“ rozumí, resp. jaké dílčí instituty do 
tohoto okruhu počítá. Většinově a tradičně je sem řazena otázka pasivní i aktivní složky 
osobního statusu fyzické osoby, tedy přinejmenším její právní osobnost a svéprávnost. 
Svéprávnosti se však autor v práci nikde nevěnuje (místo toho se věnuje ochraně osobnosti, srov. 
dále). Také to je třeba označit za zásadní nedostatek. 
 V dalším budu vycházet z obsahu práce, z nějž je zřejmé, že autor téma zkoumá jak 
z pohledu právně-filosofického, tak i z pohledu právně-pozitivistického. Ostatně, výzkum osobu 
jen právně-filosoficky či naopak právně-pozitivisticky, bez jakékoliv reflexe druhého aspektu, si 
patrně nelze dobře představit. 
 Z pohledu takto vymezeného cíle je pak třeba hodnotit také systematiku práce. Chce-li 
autor přinést komplexní historizující pohled na vývoj pojmu osoba, pak není jasné, proč jsou 
v práci obsaženy pouze kapitoly věnované OZO a současnému OZ, neboť má-li být obraz 
skutečně komplexní, pak nelze pominout ani východiska koncepce pojmu osoba v OZ z let 1950 
a 1964. To platí tím spíše, že zejména OZ 1964 byl z tohoto pohledu raritní svou důslednou 
snahou o „depersonifikaci“ – přinejmenším v jeho původní redakci z toku 1964. To je ovšem 
další výtka, kterou je třeba hodnotit jako zásadní.  
 Systematika práce navíc vykazuje další nedostatky. Pokud jde o první dvě kapitoly, ty 
se zabývají v obecnosti dějinami kodifikací soukromého práva na našem území, kapitola druhá 
pak navíc také systematikou a obecnou charakteristikou OZ a jeho vztahem k OZO jako 
inspiračnímu zdroji. Tyto kapitoly tvoří cca 1/3 práce (40 stran ze 145). Pomine-li se popisnost 
uvedených pasáží, kde autor nemá, co nového by čtenáři představil, je třeba si položit otázku, 
jaký je význam takto podrobného mapování dějin kodifikace vzhledem k cíli (či vzhledem 
k názvu) práce. To však autork čtenáři nikde neozřejmuje, resp. to ozřejmuje velmi zkratkovitě 
na s. 44, kde tento exkurz prohlašuje za „nezbytný pro pochopení „ducha“ obou kodexů.“ 
Obecné představení dějin kodifikace může být jistě na místě i v práci, kerá se hodlá věnovat 
dílčímu soukromoprávnímu institutu (fyzická osoba), ovšem musí se tak stát uměřeně významu 
tohoto exkurzu a rovněž v adekvátním poměru k celé práci. Takto autor vyčerpal 1/3 rozsahu na 
podrobné představení něčeho, co s cílem (názvem) práce mnohdy nesouvisí. Tak např. pro 
pochopení ducha OZO či současnéh OZ jsou zcela bezpředmětné pasáže o OZ z let 1950 a 1964, 
pro pochopení ducha OZ je zcela bezpředmětný podrobný popis tvorby návrhu OZ (např. 
skutečnost, že jednotlivé verze byly zveřejňovány na internetu, např. sdělení, že v roce 2007 
posuzovalo návrh 38 nezávislých expertů apod., srov. s. 26-27 textu práce). To o hodnotové 
orientaci zákona, resp. o jeho „duchu“ neříká naprosto nic. Takto tedy nezbývá, než uzavřít, že 
první a druhá kapitola jsou svým rozsahem neadekvátní stanovenému cíli/názvu práce a 
rovněž tak neadekvátně rozsáhlé vzhledem k celkovému rozsahu práce. 
 Kromě uvedeného pak ještě upozorňuji na zcela zřejmý nesoulad mezi názvem první 
kapitoly a jejím obsahem. Podle názvu má jít o exkurz k občanskému právu do roku 1950, 
ovšem z obsahu plyne, že ve skutečnosti se jedná o exkurz, který sahá až do roku 1964. Takto 
banální lapsus by se rovněž v disertační práci, na níž jsou kladena ta nejpřísnější měřítka, 
neměl autorovi přihodit. 
 Tím se při hodnocení systematiky práce dostáváme ke kapitole třetí. Také k ní lze mít 
určité výhrady. Podle názvu kapitoly by se očekávalo, že se bude zabývat „právní úpravou 
fyzických osob v Obecném zákoníku občanském“, ovšem z obsahu je zřejmé, že tomu tak ani 
zdaleka není. Z kapitoly o celkovém rozsahu 45 stran je totiž celkem 18 stran věnováno vývoji 
před samotným OZO. Tento vývoj je jistě třeba přiblížit, ale patrně by bylo vhodnější vtělit tyto 
pasáže do samostatné kapitoly, nebo název této kapitoly formulovat šířeji. Jde tedy o další – a 
zde ještě zásadnější – nesoulad mezi názvem kapitoly a jejím obsahem. 
 Dále je třeba se pozastavit nad podkapitolou 3.2 „Ochrana osobnosti v Obecném 
zákoníku občanském“. Čtenář totiž marně hledá důvod, proč byla právě tato otázka zařazena. 
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Jistě, ustanovení o ochraně osobnosti se dotýkají fyzické osoby, ale to se jí dotýkají také 
ustanovení o právní osobnosti, svéprávnosti, o právech a povinnostech o oboru práva rodinného 
atd. Navíc lze vážně pochyboat o vztahu právě této dílčí problematiky k hlavnímu tématu práce, 
a to k mapování vývoje pojmu (fyzická) osoba. Koncept ochrany osobnosti člověka (ne fyzické 
osoby, sic!), je totiž spíše reflexí existence základních lidských práv v soukromém právu. Pokud 
tedy autor spatřuje důvody pro zařazení právě této pasáže do rámce zkoumané problematiky, 
musí je nutně čtenáři blíže ozřejmit, což se však nestalo, resp. pouze na s. 4 se dozvídáme, že 
ohledně současného OZ autor zařazuje odpovídající pasáž proto, že jde o téma aktuální, které 
„této práci dodává velký praktický význam.“ Zde je třeba upozornit, že disertační práce nemá být 
praktickou příručkou, nýbrž má doložit autorovu schopnost k samostatné tvůrčí vědecké a 
badatelské činnosti. A navíc: aktuální je také například otázka svéprávnosti nezletilých, otázka 
uzavření manžnelství stejnopohlavními páry či otázka připuštění pohlavní sebeidentifikace 
člověka rozdílně od vrozeného biologického pohlaví – to vše se také týká fyzické osoby a také 
by práci dodalo praktický význam.  
 A totéž platí také o kapitole čtvrté, kde tento nedostatek vystupuje z práce ještě 
explicitněji. Vždyť jakou souvislost s cílem práce či s jejím názvem má podkapitola 4.2.1 o 
rozsahu 19 stran, věnovaná náhradě újmy způsobené zásahem do práva na ochranu osobnosti? 
Zde autor prokázal, že nemá naprosto ujasněno, jaké právní instituty spadají do konceptu 
osobnosti a jaké nikoliv, vždyť celá podkapitola je výkladem specifické oblasti deliktního práva. 
Tento lapsus je o to více s podivem, že autor věnoval samostatnou podkapitolu systematice 
současného OZ 
Autorovi tak nezbývá než vytknout, že nijak neozřejmil, proč do kapitoly třetí i do kapitoly 
čtvrté zařazuje právě dílčí výseč ochrany osobnosti, která navíc stricto sensu, není 
bezprostředně spojena s chápáním (či vývojem) konceptu osoby, ale spíše s konceptem a 
vývojem základních lidských práv. 
 Zařazení těchto pasáží má ovšem další negativní dopad na celkovou kvalitu díla. Ještě 
více se totiž redukuje prostor, který autor může věnovat tomu, co má být těžištěm jeho práce. 
Odečteme-li tedy excesivní historický exkurz k dějinám kodifikací (40 stran), nesouvisející 
(resp. nijak neodůvodněné) výklady o ochraně osobnosti v OZO (17½ strany) a v současném OZ 
(33 stran), úvod1 (4 strany) a závěr2 (8 stran), dospíváme k tomu, že těžišti práce autor 
věnoval 42½ (!) strany vlastního textu, zatímco ochraně osobnosti je věnováno 50½ strany 
(!). Je třeba upozornit, že těžišti práce (tedy alespoň autorem proklamovanému) je věnováno 
méně, než je aktuální povinný rozsah diplomové práce (!). To již samo o sobě otevírá se vší 
vážností otázku, zda je možno práci vůbec k obhajobě doporučit.  
 Předložená práce je tak vlastně kompilátem tří různých témat (zde srovnáno podle počtu 
stran, které jsou dané problematice věnovány): (1) ochrana osobnosti v OZO a především v OZ, 
(2) dějiny soukromoprávních kodifikací obecně, a (3) vývoj pojmu (fyzická) osoba, bohužel pro 
autora se všemi negativy z toho plynoucími. 
 Pokud se zaměříme na ty pasáže, o které se týkají vlastního tématu, po stránce práce se 
zdroji se zdají být pouze kompilátem omezeného okruhu autorů (především Berana a 
Hurdíka, srov. zejm. s. 46 a násl. a s. 91 a násl.). Není při tom bez zajímavosti, že disertantovy 
citace zahraničních autorů jsou povětšinou sekundární (tak citace v pozn. pod čarou č. 186 je 
citací Beranovou, taktéž pozn. pod čarou č. 223, taktéž citace Zeillera v pozn. pod čarou č. 249). 
Zde je třeba dodat autorovi ke cti, že citační aparát buduje lege artis, neboť skutečnost, že jde o 
citace sekundární, je z jeho poznámkového aparátu dobře dohledatelná. Tento klad ovšem 
nemůže ani zdaleka vyvážit výše uvedené nedostatky práce.  

                                                 
1 Kde autor pouze předznamenává, čím se zabývat bude. 
2 Kde autor pouze své poznatky shrnuje. 
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 To jde ruku v ruce se skutečností, že vlastní názory či vlastní hodnocení vyslovuje autor 
v práci spíše ojediněle (výrazněji např. na s. 8, 57, 92, 109, 130, 133, 134 a v závěru práce), při 
čemž k těžišti práce se vztahují jen názory autora na s. 57 a 92, což je povýtce málo.  
 Konečně je třeba upozornit na nedostatek, který lze považovat jak za systematický, tak za 
věcný. Když už práce svým zaměřením nakonec vyznívá jako komparace chápání konceptu 
osoby v době OZO a v době současného OZ, resp. jako komparace některých dílčích aspektů 
právní úpravy fyzické osoby v OZO a v současném OZ, pak lze očekávat, že autor provede 
skutečnou komparaci, tj. že přehledně vyzdvihne shodné a rozdílné prvky obou úprav. V pracích 
srovnatelných, v nichž se uplatňuje komparační metoda, k tomu většinou slouží samostatná 
kapitola či podkapitola – takovou však v práci nenacházíme, autor pouze v rámci výkladu 
ohledně současného OZ místy rekuruje k úpravě v OZO (např. s. 99 a násl.). Nelze tak než 
uzavřít, že autor dostatečně nezvládl ani samotnou komparaci těchto dvou úprav, když ji 
neprovedl důsledně systematicky (a v tomu odpovídající samostatné kapitole).  
 V důsledku se nelze ubránit dojmu, že práce není koncepčním a dloho promýšleným a 
zpracovávaným dílem, nýbrž je narychlo sepsaným sukusem, který to, co by mělo být těžištěm 
práce, zpracovává pouze povrchně, kompilační metodou, bez vlastního přínosu. A nelze se 
ubránit dojmu – a to zejména autorovi vytýkám – že si toho sám autor byl vědom a pokusil se 
tento nedostatek alespoň opticky zakrýt vložením obsáhlých pasáží o ochraně osobnosti, byť i 
jemu muselo být jasné, že tyto už prima facie působí zcela neústrojně a nutně musí přitáhnout 
pozornost každého čtenáře a tím spíše pak oponenta. Potenciál tématu, který byl naznačen 
v úvodu posudku, zůstal zcela nevyužit. 
 Má-li se tedy hodnocení celé práce shrnout, pak je třeba uzavřít, že práce trpí 
značným počtem závažných vad: 
(1) nesoulad mezi názvem práce a vymezením cíle práce v jejím úvodu; 
(2) absence vymezení předmětu zkoumání („právní úprava fyzických osob“); 
(3) nenaplnění cíle práce, pokud jde o autorem proklamovanou komplexnost (určité epochy 
historického vývoje nebyly zpracovány); 
(4) rozsahem zcela nepřiměřený exkurz k obecným dějinám rekodifikace; 
(5) není zřejmé, jaký je vztah exkurzu ohledně obecných dějin rekodifikace k těžišti práce; 
(6) neouslad názvů některých kapitol (podkapitol) s jejich skutečným obsahem; 
(7) není zřejmé, proč se autor vedle těžiště práce zabývá otázkami ochrany osobnosti, ergo 
otázkami náhrady nemajetkové újmy, které spadají do podoboru práva deliktního, nikoliv 
do práva osob; 
(8) těžišti práce je věnován nedostatečný rozsah vzhledem k rozsahu celé práce (42½ strany 
z celkem 145 stran); 
(9) problematice ochrany osobnosti, která nemá být těžištěm práce, je věnováno 50½ 
strany, tj. o 8 stran více, než vlastnímu těžišti práce; 
(10) omezený okruh použitých zdrojů; 
(11) nedostatek vlastních názorů autora; 
(12) absentující systematická komparace mezi OZO a současným OZ. 
  
 Pro úplnost dodávám, že kontrola shod provedená v systému Theses.cz generuje 
dokument čítající 22.038 (!) stran, nalezeno bylo 497 dokumentů obsahujících shody. Míra 
shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 5 %. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají povětšinou názvů právních 
předpisů či citací zákonných textů či citací judikatury, které logicky musí být shodné. Na 
základě uvedeného dokumentu tedy nelze učinit závěr o tom, že by disertant nepostupoval 
při tvorbě práce lege artis. 
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 Vzhledem k počtu vad, které hodnotím jako zásadní již samy o sobě, natož pak v 
jejich součtu, nelze než uzavřít, že autor nepředložil práci, která by prokazovala jeho 
schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k 
samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti.  
 

Na základě uvedeného práci k obhajobě  n e d o p o r u č u j i. 
 
 
V Praze dne 04. 07. 2019 
 

_________________________ 
Doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent disertační práce 


