
Posudek vedoucí diplomové práce

Jméno diplomanta: Václav Bláha
Téma práce: Zdánlivost – nový právní institut českého práva
Rozsah práce: 186 359 znaků (víc než 100 rkp. stran)
Datum odevzdání práce: červen 2020

1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si diplomant sám zvolil, je nové,
jak název napovídá … Tudíž je to i  téma vysoce aktuální,  neboť zatím není
mnoho výstupů touto tématu věnovaných.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Jedná se o téma náročné samo o sobě, tím spíš klade vysoké
nároky na teoretické znalosti,  na zpracování vstupních údajů, na pochopení
základních souvislostí,  na skutečně dobré poznání historie zákonných sankcí
vadných právních jednání atd.
Autor pracoval především metodou analytickou, v mnoha ohledech historickou,
také metodou srovnávací, rovněž pak metodou deduktivní.

3.  Formální  a  systematické  členění  práce:  Předložená  práce  je  přehledná,
vhodně systematicky členěná, čtenáři umožňuje dobrou orientaci v textu.
Práce je rozdělena do úvodu, čtyř kapitol dále bohatě členěných, a závěru. (Za
závěr diplomant zařazuje seznam zkratek, seznam použitých zdrojů, abstrakt a
seznam klíčových slov, obojí s angl. překladem.)
V první kapitole autor předkládá obsáhlý,  protože naprosto nezbytný, velmi
ilustrativní přehled historie institutu, počínaje římským právem. Zastavuje se u
ABGB, jakož i u starších výkladů českých civilistů. Také podrobně probírá zdejší
dobu recentní, dobu spojenou se zvláštními, do jisté míry tendenčními teoriemi
souvisejícími se dvěma civilními kodexy komunistického období.
Druhou kapitolu věnuje diplomant teoretickému rozboru problematiky právních
skutečností, samozřejmě s důrazem na právní jednání, jeho jednotlivé vady a
jejich sankce. Vychází přitom z celkem dlouhé řady prací, které jak v obecné
rovině, tak v jednotlivostech problematiku právních skutečností zkoumají. 
Naproti  tomu  ve  třetí  kapitole  se  autor  plně  věnuje  výhradně  institutu
zdánlivosti,  jako specifické sankci,  kterou zákonodárce platného občanského
zákoníku využívá nejen v případě zásadních vad právních jednání,  ale  i  na
jiných místech, jako způsob odstranění těch právních jednání (popř. stavů z
nich vzešlých, srov. manželství), která jsou v rozporu s veřejným pořádkem a
dalšími  pravidly,  která  jsou  pro  zdejší  právní  řád  kruciální.  Tuto  kapitolu
diplomant uzavírá pohledem do rodinného práva, kde se zabývá problematikou
zdánlivosti  manželství,  jehož  právní  úprava  se  vymyká  aplikaci  obecných
pravidel  institutu  zdánlivosti.  A  připomíná  i  několik  dalších  případů,  kdy  je
vadné právní jednání sankcionováno zdánlivostí.
Čtvrtou kapitolu autor označuje jako exkurs, totiž exkurs mimo civilní právo:
jedná  se  o  pohled  do  kanonického  práva  římskokatolické  církve.  Srovnání,



které se takto čtenáři nabízí, je velmi přínosné. Kromě jiného lze zjistit, že i
celkem jednoznačná textace  Kodexu kanonického práva může být  vyložena
různými způsoby.
V závěru diplomant nejen shrnuje získané poznatky, ale poukazuje znovu na
některé nedostatky platné právní úpravy (když ve svém negativním hodnocení
není osamocen) a navrhuje adekvátní novelizaci.
 
4. Kritéria hodnocení práce

4.1. Splnění cíle práce: Cíle práce byly splněny. 

4.2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomant pracoval samostatně, a to
jak při výběru literatury a dalších zdrojů, tak při vlastní přípravě práce.

4.3.  Logická  stavba  práce:  Celková  logická  stavba  práce  je  dobrá,  také
jednotlivé kapitoly jsou logicky dobře uspořádány.

4.4. Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů), citace: Diplomant pracoval s
dost  bohatým objemem dat,  nejen  literárních titulů.  S cizojazyčnými  zdroji
nepracoval, velké historické srovnání samo o sobě je totiž nutně výhledem do
zahraničí  (srov.  rakouská  právní  úprava).  Rovněž  pohled  do  kanonického
římskokatolického práva je hodnotný.
Se  zdroji  pracoval  diplomant  náležitě.  Poznámkový  aparát  je  vysoce
nadstandardní; je veden lege artis.

4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Autor analyzoval své
téma v potřebné hloubce a co možná komplexně.

4.6. Úprava práce: Bez připomínek. 

4.7. Jazyková a stylistická úroveň: Diplomant vládne velmi pěknou češtinou,
vyjadřuje se srozumitelně, dobře rozumí významu slov.
(Několik  málo  pochybení  v  české  gramatice  lze  dobře  přehlédnout,  kvalitu
práce to nijak nesnižuje.)

5. Případné další vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím velmi pozitivně.
Diplomant se nebojí vyslovit vlastní hodnocení soudy. Práce není, a ani nemůže
být  popisná,  vzhledem k  teoretické  poloze,  kterou  bylo  nutné  vzhledem k
tématu zaujmout.

6.  Připomínky  a  otázky  k  zodpovězení  při  obhajobě:  Diplomant  by  se  měl
zamyslet nad otázkou, zda momentální psychická nedostatečnost při uzavření
manželství  in  extremis  (kdy  vzápětí  po  sňatku  manžel  zemře)  by  nebylo
vhodnější sankcionovat zdánlivostí manželství. Totiž, je na místě (v podstatě
absolutní) ochrana přeživšího manžela?

7.  Doporučení/nedoporučení  práce  k  obhajobě:  Vzhledem  k  tomu,  že
předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu,
a  to  jak  po  stránce  obsahové,  tak  po  stránce formální,  doporučuji  práci  k



obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.

V Praze dne 02. 09. 2020
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