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I.  

 
Výsledky práce  

 
Autor si za předmět svého doktorského studia zvolil téma, které vykazuje vysoký stupeň 

praktičnosti, což samozřejmě nevylučuje i možné teoretické vhledy. Práce je relativně 

obsáhlá a při prvním náhledu se jeví, že i velmi široce uchopená, resp. v mnohém přesahující 

svůj vlastní název a téma.  

Podle pravidel doktorského studia na UK je „cílem doktorského studijního programu 

„Teoretické právní vědy – Občanské právo“ vědecká tvůrčí činnost a vzdělávání odborníků a 

akademických pracovníků s vědeckým přístupem k řešení teoretických a praktických 

problémů z oblasti občanského práva“. Obdobně zákon o vysokých školách v § 47 odst. 1 

obecně konstatuje, že „doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a 

samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo na samostatnou teoretickou 

a tvůrčí činnost v oblasti umění“. Předpokládá se tak, že disertační práce, coby výsledek 

(autorského) doktorského studia, bude ukazovat a prokazovat, že její autor či autorka má 

kritické a tvůrčí myšlení, byť samozřejmě různé úrovně podle osobního nastavení každého 

jednotlivce. Lze myslím důvodně očekávat, že práce bude mít kromě nutné deskriptivní části, 

také část kritickou, ze které bude zjevný vlastní přístup autora/autorky práce. Tento 

předpoklad podle mého názoru nebyl u oponované disertační práce dostatečně naplněn a 

pokusím se vysvětlit proč. 



Ač se práce měla zaměřit zejména na povinnosti advokáta, přes 80 stran textu, de facto až 

do strany 115, se věnuje obecnostem o advokacii, a to včetně obecností historických či 

sociologických. Jakkoliv to mohou být teze zajímavé, zpravidla jsou to teze obecně známé 

nebo natolik obecné, že z nich nelze vyvodit nic víc, než jen např. poznatek o zdecimování 

židovských advokátů v době války. Pokud chtěl autor psát sociologickou, resp. historickou 

práci, mohl, nicméně byl to on, kdo si zvolil téma a tím si určil omezení. Věnuje-li se práce na 

více jak 60% svého obsahu zjištěním o vývoji advokacie nebo popisu obecných pravidel o 

advokacii, pak nelze říci, že bylo zvolené a schválené téma disertační práce vyčerpáno.  

Navíc i v této vysoké míře obecnosti se v práci obhajují obtížně obhajitelné závěry, např. 

lze těžko tvrdit, že pojem „právní stát“ pochází z „rule of law“ (str. 6) nebo že princip rovnosti 

zbraní pochází z anglického „equality of arms“ (str. 8). Jinak je logické, že při vysoké míře 

obecnosti text nemůže příliš mnoho chyb vykazovat, protože ty případně vznikají až při 

analytické práci, nikoliv při deskripci. Věcně je proto práci obtížné detailně oponovat, 

protože obecnosti zpravidla diskusi neumožňují. 

 

II.  

Aktuálnost zpracovaného tématu 

 

Zvolené téma je a bylo v mnohém popsáno, což i autor ukazuje, byť se jeho poznámkový 

aparát zaměřil na relativně novodobé zdroje – možná mohla zapracovat i práce Květovu či 

další práce Chalupného. Práce s judikaturou rovněž reflektuje stav právní regulace, byť opět 

jen za účelem deskripce, nikoliv hlubší analýzy. Jak jsem již zmínil, práce se velkou částí 

věnuje popisu historie advokacie, čemuž je uzpůsoben i výběr zdrojů. Pokud by po těchto 

partiiích, pravděpodobně kratších, přišla obsáhlá partie o povinnostech advokáta, asi by to 

problém nebyl, nicméně to se nestalo.   

Lze navíc říci, že i partie o povinnostech advokáta je spíše deskripcí, než analýzou stavu 

věcí. Myslím, že práci rovněž nepomáhá, že se vyhýbá řadě aktuálních otázek spojených 

s výkonem povinností advokáta (např. koncernové plné moci a možný konflikt zájmů, 

problémy „čínské zdi“ mezi advokáty jedné advokátní kanceláře apod.).  

 

III.  

Struktura práce – zvolené metody zpracování 



  

Z pohledu metodologického standardu mám za to, že práce nevyužívá vědecky korektní 

postupy v rozsahu, v jakém je to žádoucí a běžné při sepisu disertační práce. Předně není 

zjevný účel „poznámek“ v textu, které jsou sice mnohdy zajímavé, ale spíše beletristicky a 

jejich místo v práci, která má mít vědecké ambice, je obtížně uchopitelné. Dále není vždy 

poctivě zdrojováno, když se odkazuje na „častý názor“, ale neuvede se čí, nebo se uvede jen 

jeden názor. Takto postavený text je obtížně verifikovatelný. 

Obtížně obhajitelné je i srovnání, resp. informace o cizím právu, které v práci je. Autor 

sice poukazuje na německou nebo britskou, ale ve skutečnosti tak činí téměř jen na bázi 

informací o zahraniční zákonné regulaci, leckdy ke všemu z druhé ruky. Srovnávací metoda je 

metoda, která má svá pravidla, autor se s nimi v textu bohužel nesetkal. Dodávám pak již jen, 

že ony informace, které v práci podává, se ani nevztahují k předmětu práce a opět jsou spíše 

a jen beletristicky zajímavé.      

Dodávám, že citační aparát nectí běžný standard, např. se odkazuje v detailu na celou 

knihu, nikoliv detail, cituje dle někoho, aniž by se přesně řeklo koho apod. Celková úprava 

práce pak v tomto ohledu měla být ještě podrobena revizi; opomíjím zde překlep ve jménu 

autora Kasíka.  

 

IV.  

Jazyková a grafická úroveň 

 

Ke grafické a jazykové úrovni práce nemám připomínek.  

 

V.  

Otázky k obhajobě 

 

Kromě výše uvedených otázek doporučuji, aby se autor v rámci ústní obhajoby vyjádřil 

k těmto námětům: 

 

1. Jakým způsobem lze řešit případný konflikt zájmů advokáta, pokud zastupuje 

zahraniční mateřskou společnost a i její české dceřiné společnosti, resp. kde jsou 

hranice možného konfliktu zájmů? 



2. Jak autor posuzuje povinnost mlčenlivosti v případě, kdy jeho klient upadne 

do insolvenčního řízení, jemu zanikne plná moc, a je následně insolvenčním 

správcem, který za původního klienta jedná, volán k součinnosti? 

 

VI.  

Závěr 

 

Ačkoliv je práce psána způsobem, který je pro čtenáře příjemný, spíše se jedná o semi-

odborný text. Mám proto za to, že autor svou disertační prací nedoložil, že by splnil účel 

doktorského studia, jak nastíněn výše. Proto uzavírám, že předloženou disertační práci 

nedoporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Černošicích dne 24. února 2020 

 

 

 

__________________________ 

Doc. JUDr. Bohumil Havel, PhD. 


