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1. Aktuálnost (novost) tématu Filip Beran napsal a na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

úspěšně obhájil pozoruhodnou diplomovou práci „Právní vědomí“, kterou nyní předkládá 
jako práci rigorózní. Téma právního vědomí, které si zvolil, je velmi aktuální. U nás i 
v zahraničí není ohledně této významné kategorie právní teorie a sociologie shoda. 
Objevuje se množství rozdílných koncepcí, jejichž tvůrci spolu prakticky nekomunikují. 
Ani v používané terminologii se autoři neshodnou. To vytváří naprosto nepřehlednou 
situaci, která si žádá ostrý řez. A právě o něj se Beran ve své práci pokusil. Tvrdím, že 
úspěšně.  

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody O právním vědomí se správně říká, že je generátorem tvorby práva a podstatným 
faktorem ovlivňujícím jeho dodržování. Právní vědomí je také výrazem složité ontologické 
struktury práva a dokladem jeho multidimenzionality jako společenského fenoménu. 
Z toho plyne, že se jedná o téma mimořádně náročné na teoretické znalosti, vstupní údaje i 
jejich zpracování. Této výzvě ovšem nezůstal Beran nic dlužen. Stačí si přečíst pasáže 
týkající se analýzy pojmu právního vědomí kombinující analýzu se syntézou a komparací. 
Také ostatní části práce za prvními kapitolami v ničem nezaostávají. 

 
3. Formální a systematické členění práce Práce má přehlednou a dobře promyšlenou 

strukturu. Beran kriticky zpracovává a hodnotí různé koncepce právního vědomí v naší i 
zahraniční literatuře včetně historického rozměru (právní vědomí s přívlastky), představuje 
tři hlavní způsoby, jak k němu přistupovat, a rovněž postihuje souvislosti právního vědomí, 
vnitřní morálky práva a sociálního kontextu. Zdůrazňuje též nezbytnost neustálé kultivace 
právního vědomí. Výklad autora je s ohledem na skladbu textu a použitý styl mimořádně 
čtivý, a proto čtenáři dobře přístupný. 

 
4. Vyjádření k práci Práce se zabývá problematikou právního vědomí v celé šíři a přináší 

nové poznatky. Úspěšně se vypořádala nejen s rozborem pojmu právního vědomí, ale i 
s jeho širšími souvislostmi. Čtenáře určitě zaujme např. srovnání evropského a amerického 
přístupu k právnímu vědomí nebo výklady o struktuře právního vědomí. Stanoviska zde 
prezentovaná jsou plně akceptovatelná a opírají se o studium úctyhodného množství našich 
a cizích zdrojů, které jsou reflektovány nezaujatě. Snad jen při výkladu o prolínání práva a 
morálky mohla být připomenuta pluralizace obou těchto normativních systémů, její 
důvody a dopady (i když je jasné, že ne každý tento fenomén reflektuje, popř. s ním 
souhlasí). Po formální stránce nelze práci nic vytknout. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl jednoznačně splněn. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práce je originálním dílem, při jehož zpracování 
projevil autor samostatnost a kritického ducha. 
Rozhodně není plagiátem. 

Logická stavba práce Práce má logickou a velmi propracovanou strukturu, 



  

což zaručuje její přehlednost. 
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor využívá širokého spektra zdrojů, našich i 
cizojazyčných. Málokterý zdroj uniká jeho 
pozornosti. Jejich citace jsou korektní. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Provedená analýza jde do hloubky. Autor podrobuje 
fundované kritice i uznávané autority právní vědy. 
Nebojí se projevit vlastní názor. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úpravě práce nelze nic vytknout. Práce je 
vyhotovena s patřičnou důkladností. 

Jazyková a stylistická úroveň Po stránce jazykové a stylistické práce dostojí i těm 
nejpřísnějším požadavkům. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě Práce Filipa Berana je výsledkem 

akribie, píle a nadšení pro vědu. Jen minimum kvalifikačních prací má po obsahové a 
formální stránce tak vysokou úroveň. Této práci prakticky není co vytknout. Oponent proto 
připomínky nevznáší. U obhajoby nechť se autor zamyslí nad tím, jaké jsou efektivní 
strategie zvyšování právního vědomí v situaci „právního bezvědomí“, které panuje v naší 
společnosti, a tváří v tvář našemu právu, které má k „dobrému právu“ hodně daleko. 

 
Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 
Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 
komisí pro obhajobu rigorózních prací. 

 
 
V Praze dne 23. září 2020 
 

Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.  
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