
Posudek na rigorózní práci Petra Lukáče „Římské manželství s akcentem na 

majetkoprávní vztahy“ 

 

 Posuzovaná rigorózní práce je zaměřena na téma, které se u kvalifikačních prací 

objevuje celkem často. Nicméně z hlediska způsobu právní úpravy, stejně jako jejích proměn, 

se jedná o velmi zajímavou problematiku, v níž lze nalézt celou řadu pozoruhodných 

konstrukcí. 

Práce je rozdělena na třináct větších kapitol, které se dále dělí na subkapitoly. Práce 

čítá celkem 101 stran vlastního textu a doprovázena je 108 poznámkami pod čarou. Přílohou 

je jednak mapka Římské říše, jednak úryvek z Lactantia (ovšem bez vazby na téma práce a 

bez uvedení zdroje) a grafy rozvodovosti v současnosti. Připojen je také seznam použité 

literatury a pramenů.  

Autor postupně věnuje pozornost obecným otázkám římského manželství, 

pravomocem otce rodiny nad manželkou (zařazení této kapitoly by bylo spíše vhodné až 

v dalším textu), podmínkami vzniku manželství, překážkami jeho uzavření, obě jeho typům, 

konkubinátu, způsobům zániku manželství. Velká pozornost je věnována, jak ostatně vyplývá 

z názvu práce, problematice majetkových poměrů, především věnu a darování (paraferna 

nicméně popsána není). Dále v posuzované práci nalezneme výklady o majetkových právech 

dítěte a dědění, vlivu náboženství na římské manželství. Samostatná kapitola je věnována 

Augustově manželské legislativě. Závěr pak tvoří kapitola věnovaná recepci římského práva. 

 Po formální stránce předložená práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce. 

V práci je však možné zaznamenat celou řady překlepů. Z těch nejvýraznějších lze uvést 

jméno jednoho z editorů Digest, kdy místo Krüger nalezneme jméno Kráter; místo latinského 

označení pro náboženství (religio) je psáno opakovaně regilo (např. s. 30 i v seznamu 

literatury nebo místo Koldín – Koldvín (s. 97); deleční důvod (s. 54). Daleko závažnější 

problém však představuje způsob citování pramenů, kdy je buď citováno nejednotně (Gai i 

Gai Inst.), nebo často vůbec. Toto konstatování se týká, až na vzácné výjimky, jak odvolávek 

na Digesta, tak především na zákon XII desek i jiné zdroje. Autor pak zcela pominul tak 

základní pramen jako jsou leges regiae, přestože jsou přeloženy do češtiny. Není to ostatně 

jediný případ, neboť stejně není použit nový překlad justiniánských Institutiones do češtiny, 

ale starší slovenský.  



 Jisté pochybnosti pak panují také ohledně zařazení některých částí textu do rigorózní 

práce. Jedná se především o celou 13. kapitolu, stejně jako o pojednání o dědické sukcesi. 

V jejím rámci se pak navíc objevuje celá řada chyb. Např. na s. 62 v souvislosti s tzv. 

kalátním testamentem i testamentem v šiku; na s. 72 pak při výčtu dědiců ve druhé třídě 

zákonné posloupnosti podle novel chybí adoptovaný.  

 Nepřesnosti pak provází celý výklad. Jen namátkou je možné uvést konstatování, že 

žena potřebovala souhlas poručníka ke všem úkonům občanského života (s. 16), kněžský stav 

jako překážka manželství (s. 19), opakované používání termínu osvojení a rozluka, které jsou 

římskému právu cizí, záměna svatebního obřadu s podřízením se manželské moci (např. s. 

30), rozvod soudním řízením (s. 38). Nejasná je pak pasáž věnovaná zákazu sňatků mezi 

patriciji a plebeji. Zároveň je pominuta celá řada relevantních informací, jako např. 

konkubinát u vojáků (s. 35), praesumptio Muciana v souvislosti s darováním mezi manžely. 

 Některé pasáže práce jsou více než závislé na výkladu, které nalezneme ve staré práci  

Fustela de Coulange, přičemž není zcela patrné, co je převzato a co pouze parafrázováno.  

 Celkově lze práci hodnotit jako ne příliš zdařilou kompilaci, která sice formálně 

naplňuje znaky rigorózní práce, avšak obsah již tak zdařilý není. 

 U ústní obhajoby navrhuji soustředit se na otázky spojené jednak s lex Canuleia  a pak 

také s otázkami zapuzení manželky v souvislosti s jejími proviněními. 
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