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Disertační práce M. Nopa je napsána na tradiční téma obecné právní teorie a právní filosofie, 

avšak s aktuální konotací. V práci je testována hypotéza, presumující, že existuje dlouhodobá 

tendence (nejpozději od poloviny 20. století) ke sbližování anglosaské a kontinentální právní 

kultury. 

 Pojem právní kultury je doktorandem chápán obdobně jako klasikem české právní vědy 

prof. Viktorem Knappem, rozumí se jím kultura aplikace práva, kultura formy práva, slovesná 

kultura právních předpisů i kultura práva jako specifického normativního systému vcelku. 

 Autor se zaměřil na komparaci kontinentálního systému s právem Spojeného království, 

neboť je součástí evropského kulturního a právního prostoru, členem Rady Evropy, 

dlouholetým, byť v současnosti bývalým členem Evropské unie a dalších regionální evropských 

mezinárodních organizací. 

 Práce je rozdělena do pěti částí. V první kapitole jsou vymezeny základní pojmy a 

zvolené metodologické postupy. Druhá část práce se zabývá úlohou, kterou při konvergenci 

dvou velkých právních systémů hrálo přijetí zákona o lidských právech v roce 1998 a následná 

snaha o přijetí nové, čistě britské listiny práv. V třetí části je srovnáván jeden ze stěžejních 

institutů soukromého práva – smluvní zastoupení – v obou právních systémech. Ve čtvrté části 

doktorand komparuje právní úpravu osobních údajů. V páté části je porovnáván přístup k vlivu 

islámského práva ve Spojeném království a kontinentální Evropě. 

 Autorem zvolený přístup k danému tématu zvýrazňuje aktuální souvislosti interakce 

dvou velkých právních systémů v evropském a globálním (multikulturním) kontextu dvou 

protikladných tendencí: integrace a dezintegrace. 

 Doktorand podstatné části své disertační práce již publikoval v letech 2017-2021, resp. 

v jednom případě byla jeho stať přijata k publikaci (viz jejich seznam) a splnil tak potřebnou 

podmínku k obhajobě práce. Předložená doktorská disertační práce JUDr. Mgr. Michala Nopa 

splňuje z hlediska svého obsahu, rozsahu a originality požadavky kladené na tento typ 

kvalifikačních prací. Proto ve smyslu čl. 82 odst. 4 Pravidel pro organizaci studia na PF UK 

uzavírám: „Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisi pro obhajobu disertační 

práce.“ 
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