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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Práce představuje originální analýzu novelizací kodexu soukromého práva přijatého v roce 2012. 

Je zpracována z pohledu právní teorie, respektive přesněji teorie tvroby práva, a zabývá se tak 

obecnějšími otázkami vhodnosti a potřebnosti změn právního řádu. Cennou stránkou práce je 

především to, že nejde o spekulaci autora o významu novelizací zákonů, nýbrž především 

o empirickou analýzu, v níž autor nejprve hodnotí všechny návrhy na změny občanského 

zákoníku, které byly předloženy Poslanecké sněmovně od roku 2012 do září 2020. Práce je 

aktuální nejen zpracování recentních návrhů legislativních úprav, ale především tím, že v ní 

rigorózant otevírá obecnější otázky přístupu k novelizacím zákonů, respektive kodexů.  

 

 

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

metody 

 

Rigorózant v závěru práce správně připomíná, že nelze vytvořit dokonalý předpis, naopak 

souhlasit lze s dávnou myšlenkou Ernsta Rabela, že zákon je jako kostra, na níž jsou svaly 

v podobě judikatury a nervy v podobě doktríny.1 Ostatně na podobnou myšlenku rigorózant 

v závěru rovněž odkazuje. 

 

Z metodologického hlediska autor kombinuje empirickou analýzu, jak kvantitativní, tak 

i kvalitativní, s doktrinární analýzou. Významná je i jednopřípadová studie (single case study) 

ve zvláštní empirické části. Obecně se sice uvádí, že jednopřípadové studie mají nižší zobecňující 

potenciál,2 ovšem podle mého názoru volba případu umožnila demonstrovat některé autorovy 

hypotézy. Autor by pouze mohl v úvodu zvláštní empirické části podrobněji uvést, proč je jím 

zvolený případ typický. 

 

Náročnost zpracování je mimi jiné dána tím, že jde o první zpracování tohoto, ale i podobného 

tématu v České republice, přičemž míra podrobnosti zpracování, využití teoretických znalostí 

i použité metody odpovídají požadavkům kladeným na rigorózní práce.  

 

 
1 RABEL, Ernst: Aufgabe und Notwendigkeit des Rechtsvergleichung. München: Max Hueber, 1925, str. 4. V české 

literatuře srov. ELIÁŠ, Karel: Příspěvek ke kultuře a precedentnímu působení civilních soudních rozhodnutí a 

právních vět. In: DVOŘÁK, Jan, MACKOVÁ, Alena (eds.): Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: 

Všehrd, 2018, str. 73. 
2 KOSAŘ, Daiv, PETROV, Jan: Jak vybrat „případy“ do případové studie a pracovat s nimi v právu: poznatky 

výzkumu na pomezí práva a politologie. Jurisprudence, č. 6, 2016, str. 25. 
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Drobná připomínka se týká popisu metodologie, který by rigoróznat mohl podrobněji zdůvodnit 

metody výzkumu. Srovnáme-li empirickou studii autora s dalšími pracemi, které v posledních 

letech nastavily standard empirického výzkumu v českém právu (např. KOSAŘ, David: 

Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2017, 

dále např. články ve speciálním „metodologickém“ čísle časopisu Jurisprudence č. 6/2016), 

rigoróznat by mohl podrobněji vysvětlit kritéria zkoumání, která mi přišla (jak vyplyne z další 

části posudku) pouze nastíněna. Tím nechci říci, že by metodologie byla špatně zvolená, podle 

mne je však pro čtenáře lepší, když je metoda explicitně popsaná, nikoliv když pouze implicitně 

plyne z výsledku. 

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce se člení po úvodním stručném vymezení předmětu práce věnuje v teoretické části 

teoretickým východiskům tvorby práva, zejména druhům legislativních změn a poté teoretickému 

hodnocení jejich nutnosti a vhodnosti. Následuje empirická část, která nejprve stručně zhodnotí 

všechny novely občanského zákoníku od roku 2012 do současnosti, poté se ve zvláštní části zaměří 

na jednu komplexní novelu (zák. č. 163/2020 Sb. týkající spoluvlastnictví bytů a nájmu) a projde 

jednotlivé návrhy na změny dílčích částí občanského zákoníku. Klíčová část práce je vlastní 

analýza, je určitě správné, že ji autor věnoval velkou většinu textu. Závěry práce jsou poměrně 

dobře strukturované a odkazují na provedenou empirickou analýzu. Za poznámku stojí i podrobná 

struktura práce (v této souvislosti uvedu dílčí poznámku týkající se kapitoly 2.1.1.2.6, která se 

svým zaměřením podle mého názoru hodí spíše do obecné části práce). 

 

K členění práce a rozsahu jednotlivých kapitol bych jako oponent uvedl, že obecně podobné 

rozsáhlé empirické analýzy (zejména v přírodních vědách) jsou zpracovávány tak, že zdrojová 

data jsou obsažena v přílohách, zatímco vlastní text práce obsahuje pouze analytickou část – tedy 

autorovo zpracování a interpretaci dat. Srov. v oblasti práva například jednotlivé kapitoly 

zaměřené na empirickou analýzu judikatury Ústavního soudu, Nejvyššího soudu a Nejvyššího 

správního soudu v práci: KOSAŘ, David, PETROV, Jan, ŠIPULOVÁ, Katarína, SMEKAL, 

Hubert, VYHNÁNEK, Ladislav a Jozef JANOVSKÝ. Domestic Judicial Treatment of European 

Court of Human Rights Case Law. Beyond Compliance. Abingdon, New York, Routledge, 2020. 

Pro tuto rigorózní práci se nabízí podobný způsob zpracování, tedy popis jednotlivých 

zkoumaných návrhů (obsahující poměrně často repetitivní hodnocení) v příloze práce a vlastní 

analýza autora (která je obsažena v části 4 a v závěru) podrobněji rozpracovaná ve vlastním textu 

práce.  

 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Celkově při zhodnocení kladů a záporů práce převažují podle mého názory pozitiva. Zejména 

hodnotím originální závěry, kterým snad mohla být věnována i delší část práce (viz připomínka 

v předchozí části). Za cenný považuji popis diferencovaně pojaté zásady trvalosti legislativy 

(str. 131). Nadto práce obsahuje některá zajímavá zjištění, ke kterým autor dospívá přímo 

v průběhu analýzy jednotlivých legislativních změn. Na str. 31 autor přesvědčivě argumentuje, že 

opakované odkládání účinnosti zákona přináší velkou míru nejistoty a na příkladu zákona 

č. 218/2002 Sb., o státní službě, ukazuje, jak toto odkládání může vést až ke zrušení platné a nikdy 

neúčinné právní úpravy. Vysloveně aktuální je autorova poznámka na str. 86 o problémech 

plynoucích z neexistence důvodové zprávy (tedy odůvodnění legislativního návrhu). 
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5. Kritéria hodnocení práce 

 

 

Splnění cíle práce Cíl práce je poměrně ambiciózní, což se projevilo 

zejména v tom, že rigorózant na mnoha místech 

nemohl provádět detailní analýzy vhodnosti 

jednotlivých navrhovaných úprav. Na druhou stranu 

je hodné ocenění, že autor ve své analýze neopomíjí 

žádný návrh a věnuje se všem zvažovaným 

novelizacím občanského zákoníku. Lze tedy v tomto 

ohledu konstatovat, že podrobnou analýzou dospívá 

autor k přesvědčivým závěrům. Přes výše uvedené se 

domnívám, že přesvědčivosti některých závěrů by 

prospěla podrobnější analýza a podrobnější 

zdůvodnění hodnocení jednotlivých návrhů.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Téma práce nebylo dosud podle mého názoru 

zpracováno, práce je proto originální a nenese žádné 

rysy plagiátorství.  

Logická stavba práce Systematika práce pak zcela odpovídá zvolenému 

cíli. Za vhodné považuji, jak jsem zmínil výše, 

provedení empirické analýzy. K systematice práce se 

vyjadřuji rovněž výše. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Počet citovaných zdrojů odpovídá tomuto typu 

kvalifikačních prací. Práce poměrně dobře navazuje 

na český odborný diskurz. Logickým důsledkem 

takto zaměřené práce je analýza (nejen kvantitativní, 

ale i kvalitativní) značného množství sněmovních 

tisků. Jediným menším nedostatkem je podle mého 

názoru práce se zahraniční odbornou literaturou. 

Citace některých prací bych označil spíše za 

ornamentální. Na několika místech autor cituje vedle 

českého díla i zahraniční. Nedomnívám se, že by 

však ve všech případech zahraniční i čeští autoři 

vyjadřovali stejnou myšlenku. Práci by prospělo, 

kdyby autor jednotlivé myšlenky zahraničních prací 

promítl lépe zejména do obecné části. Přstože se 

práce věnuje českému tématu, má širší teoretické 

zaměření a na tento typ kvalifikační práce bych uvítal 

větší zohlednění relevantní zahraniční literatury 

k tématu. Nevyužity zůstaly vynikající knihy Luca 

Wintgense (zakladatele oboru legisprudence), 

reprezentativní periodikum The Theory and Practice 

of Legislation vydávaný nakladatelstvím Routledge, 

přinášející množství článků z oblasti teorie 

legislativy. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy považuji za adekvátní. 

Jak jsem předeslal výše, bylo by možné identifikovat 

podrobněji kritéria vhodnosti i nutnosti u každého ze 
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zkoumaného návrhu (rigorózantovo časté tvrzení, že 

podrobné zkoumání by překračovalo možnosti práce 

podle mého názoru trochu snižují vypovídací 

hodnotu závěrů práce). Jinými slovy toto tvrzení se 

úplně neslučuje se zamýšlenou kvalitativní analýzou 

všech návrhů (důsledkem totiýž může být skutečnost, 

že rigorózsant si jako předmět výzkumu zvolí jen 

„jednodušší“ novely, což nepovažuji za vhodné, 

pokud usiluje o obecně platné závěry. Na druhou 

stranu s rigorózantem souhlasím v tom, že práce by 

při podrobnějším zkoumání byla zřejmě delší. 

Hloubka zkoumání teoretických základů práce by 

rovněž mohla být větší a autor v ní mohl lépe využít 

zejména zahraničních poznatků autorů zabývajících 

se teorií legislativní tvorby práva. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je na několika místech vhodně doplněna 

tabulkami.  

Jazyková a stylistická úroveň Práce je napsána téměř bez chyb – drobná nepřenost 

je v citaci práce Andreie Marmora na str. 16, 

z hlediska stylistiky práce půdobí rušivě repetitivní 

části v hodnocení legislativy.  

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Při obhajobě práce by se rigorózant měl vyjádřit k tomu, jak vnímá vztah kategorií nutnosti a 

vhodnosti určité navrhované úpravy – které jsou stručně popsány na str. 15–17. Např. na str. 51 

autor uvádí: „Změnu nelze hodnotit jako vhodnou pro absenci její nutnosti a s ohledem na z návrhu 

plynoucí legislativní optimismus“ (jednalo se o návrh na zakotvení institutu lichvářské smlouvy), 

podobný argument je např. na str. 37. Na str. 44 je návrh z oblasti spotřebitelského práva označen 

tak, že „nemá znaky obecné nutnosti.“, současně je však tvrzeno, že je „vhodný s ohledem na 

závazek České republiky transponovat směrnice Evropské unie.“. Proč v této souvislosti nelze 

hovořit o nutné změně legislativy, ale jen o vhodné změně?  

 

Další zajímavou otázkou, které by se mohl rigoróznat věnovat, je nastavení konkrétnějšího kritéria, 

případně testu, kdy by podle jeho názoru měl zákonodárce měnit danou úpravu a kdy postačí 

ponechat řešení na vývoji judikatury a právní praxe. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

V práci rigorózant prokázal schopnost 

samostatné činnosti v oblasti výzkumu a další 

tvůrčí duševní činnosti. Práce tedy splňuje 

požadavky kladené na rigorózní práce, a rád 

ji tedy doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 23. 11. 2020 

 

_________________________ 

Pavel Ondřejek 

oponent 


