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Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Petra Luká če 

Římské manželství s akcentem na majetkoprávní vztahy  

 

 

 

Autor Mgr. Petr Lukáč předložil svou rigorózní práci na téma postavení manželů v římském 

manželství a jejich majetkoprávních vztahů, tedy na téma římského práva procesního. 

 

Ve stručném úvodním slově objasňuje autor hlavní zaměření své práce.  V této souvislosti 

velmi případně vystihuje význam římského manželství pro tehdejší společnost a jako model 

pro uspořádání majetkových vztahů mezi manželi.  Současně připomíná, že „římský právní 

řád nebyl jeden celek vznikající a zavazující naráz“ a že „právě v oblasti římského manželství 

docházelo k různým změnám, motivovaným posunem ve společenských vztazích“ (str. 7).  

Dále autor připomíná, že „jakkoli se nám dnes taková otázka může zdát absurdní, je třeba 

nerovnost mezi lidmi a personalitu práva pokládat za základ právního myšlení římského 

impéria“.  Tuto větu by však chtělo trochu rozvést – je totiž otázka, zda ji chápat pouze jako 

schválení „diskriminace“ (v dnešním slova smyslu) či zda existuje prostor vnímat nerovnost 

mezi lidmi (ve smyslu odlišného postavení muže a ženy) samotnou římskou společností jako 

„pozitivní diskriminaci“ (jak bychom to mohli nazývat dnes). 

 

Po výše zmíněném úvodním slovu následují krátké tři kapitoly – Rodina (str. 9 – 10), O 

manželství (str. 11 – 13) a Pravomoc otce rodiny a pravomoc manžela nad manželkou 

v římském manželství (str. 14 – 17), které představují v jistém smyslu úvod do vlastní 

problematiky práce tím, že prezentují jakýsi normativní rámec, ve kterém římské manželství 

existuje.  Čtvrtá kapitola, Podmínky vzniku manželství v římském právu (str. 17 – 27) je 

poměrně podrobným popisem některých limitů římského manželství, zejména překážek 

manželství.  Pátá a šestá kapitola popisují formy římského manželství (Římské manželství 

přísné, str. 27 – 34 a Římské manželství volné, str. 34 – 35), včetně konkubinátu).  Konci 

manželství je věnována sedmá kapitola (Zánik manželství, str., 36 – 40). 

 

Za vlastní jádro práce lze považovat kapitolu osmou (Majetkové právo manželů v římském 

manželství, str. 41 – 51) a devátou (Majetkové právo dítěte, str. 51 – 53), doplněnou a 

témata z dědického práva v kapitole desáté (Majetkové právo pro případ zániku manželství 

smrtí aneb dědické právo, str. 54 – 78).  Zde jsou podrobně rozebrána témata inzerovaná 

v titulu celé práce. 
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Za velmi přínosnou považuji kapitolu jedenáctou (Vliv náboženství na římské manželství, str. 

79 - 82), která představuje vykročení do širšího kontextu římské společnosti.  Další vývoj 

římského manželství je sledován v kapitole dvanácté (Augustovy manželské zákony, str. 82 

– 92). 

 

Samostatná část práce je pak věnována recepci římského práva v kapitole třinácté 

(Nejvýznamnější prvky římského manželství, jež se postupnou recepcí římského práva staly 

součástí právní úpravy platného práva rodinného v ČR, str. 93 – 104). 

 

Závěr (str. 105 – 108) je stručnou rekapitulací obsahu práce s tím, že autor své úvahy dovádí 

až do nejaktuálnější současnosti.  Připojeno je i anglické resumé a seznam použité literatury 

a internetových stránek a tři přílohy.  Pokud jde o literaturu, autor odkazuje na cca 40 

položek s jazykovým záběrem čeština – slovenština – angličtina a na prameny v překladech 

českém, slovenském a anglickém.  Zde je nutné vytknout až příliš viditelnou nedbalost 

v detailech – proč je většinou název díla uveden kurzívou a někdy ne (např. na str. 113), 

proč je Watsonův překlad Digest uváděn v obecné literatuře a ne v pramenech a navíc je 

uveden dvakrát (str. 112 a 113), kdo to je onen „Kráter“, který spolupracoval s Mommsenem 

a Watsonem na edici Digest (str. 112), co je to „regilo“ v díle prof. Skřejpka (str. 113), 

položka č. 6 v literatuře snad přímo volá po odvetě (str. 111).  Pozitivně hodnotím dataci 

k internetovým stránkám na str. 114. 

 

Celkově je práce obsahově zajímavá a psaná čtivě, i když poněkud popisně.  Škoda oněch 

formálních nedostatků, které se koncentrují v seznamu literatury, ale problémy tohoto rázu 

se vyskytují i v samotné práci a v odkazech pod čarou.  Je ale zřejmé, že při vytváření práce 

autor průběžně téma konzultoval a při zpracovávání textu projevil samostatnost a tvůrčí 

přístup a to i v tom smyslu, že používá prameny. 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Při obhajobě doporučuji pojednat o procesu oddělování moci nad manželkou od instituce 

manželství samotného.  

 

V Praze, dne 19. března 2012 

___________________________ 

JUDr. David Falada 


