
 1 

Posudek oponenta na disertační práci Mgr. Bc. Petra Breziny „Formalismus v právu“ 

 

Nařčení z formalismu se objevovalo a objevuje jako nepříliš lichotivá nálepka v právní 

teorii a praxi. V právní teorii stíhalo většinou ty školy, které podle kritiků ulpívaly na povrchu 

jevů a nepronikly k podstatě zkoumaného nebo přeceňovaly jednotliviny, akcidentálie na úkor 

toho podstatného či bazírovaly na formalitách a rituálech a smysl jim unikal. Takového 

ocejchování se dostalo např. stoupencům právního pozitivismu ze strany marxistické 

právovědy nebo normativistům od odpůrců jejich nauky. V obou případech bylo hlavním 

důvodem přehlížení společenské podstaty práva. V právní praxi znamená obvinění 

z formalismu hlavně rozhodování podle pouhých slov předpisů při přehlížení jejich smyslu 

nebo bez ohledu na sociální kontext práva a na legitimní zájmy adresátů právních norem. Jde 

tedy o aplikaci práva, která z práva učiní nejvyšší bezpráví či nechá zvítězit „spravedlnost“, 

ale zhyne při tom svět. 

Jako jakékoli jiné nálepkování i toto má částečně reálné jádro a z části zjednodušuje. 

V každém případě představuje tato problematika pro badatele velkou výzvu, na níž může 

ukázat svoji akribii, analytické i syntetické schopnosti. Protože jde navíc o téma u nás 

prakticky nezpracované, může autor posunout hranici poznání práva o mnoho dále. 

Motivován zřejmě všemi těmito skutečnostmi neodolal této výzvě Mgr. Bc. Peter Brezina a 

sepsal disertační práci nazvanou „Formalismus v právu“. Jak dostál autor tomuto nesnadnému 

úkolu, budou věnovány následující řádky. 

Podle Breziny je formalismus jeden ze zvláštních pojmů vyskytujících se často 

v právnickém diskursu, který má řadu hran a množství významů. Vzbuzuje také naprosto 

rozdílné reakce u těch, kteří se s ním setkávají. 

Cestu ke kontextualizaci a objasnění tohoto pojmu mu otevřel pohled do moderní 

právní filozofie od zrodu amerického právního realismu až do dnešních kriticky a 

postmoderně orientovaných směrů. Sám takřka poeticky konstatuje, že se výskyt tohoto 

pojmu v ní „spíše než Ariadnině niti, která Thésea vyvedla z labyrintu, podobá klikatému 

hadovi, jehož barva kůže se mění podle odlesku světla“. „Právě tak se klikatí a vzpírá 

uchopení význam tohoto pojmu.“ 

Nicméně s odkazem na soudobou literaturu připomíná osm významů, které jsou mu 

běžně přičítány, a to, že obvinění někoho z formalismu je obvykle kritikou, někdy pohanou. 

Za zásadní lze pokládat Brezinovo zjištění, že „se tímto pojmem nekritizuje žádná vlastnost, 

která by byla právu cizí, ale naopak typicky pouze extrémní projev něčeho, co je právu 

bytostně vlastní“. Mezi tyto esenciální vlastnosti práva řadí důraz na pravidla, oddělování 
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práva od jeho morálních konotací, formalizaci právních procedur a abstrakci od nekonečné 

rozmanitosti reálného světa. 

V Brezinově pohledu je tak formalismus pro právo do značné míry příznačný a 

obviňování z něj nemusí být pokaždé spravedlivé. Vždy však hrozí nebezpečí, že 

„formalizace regulace lidského chování, která je samotným základem práva, se od svého 

účelu odtrhne a začne žít vlastním životem“. Toto Brezinovo stanovisko je vyvážené a plně 

odpovídá závěrům nejnovější literatury, která se formalismem v právu zabývá bez dřívější 

předpojatosti – bez snahy vidět v něm apriorně něco negativního. 

V této souvislosti lze Brezinovi vytknout, že dobře směrovaná úvaha se neopírá o 

vlastní rozbor projevů formalismu v právu, jako jsou např. formální pravda, právní domněnky 

a fikce, zákazy dokazování atd., a tak vlastně zůstává na povrchu. Možná je to důsledek 

zvolené metody zpracování práce, jejíž těžiště je v ukázání formalismu hlavně v kontextu 

právněfilozofického myšlení – nejprve světového a pak českého (zde provedení rozboru prací 

zejména Zdeňka Kühna a Tomáše Sobka) – a v soudní praxi. Vinu autora to však nesnižuje. 

Zabývat se oponentem vytčenými aspekty problematiky by práci výrazně prohloubilo a 

nesvádělo by autora k tomu jít ve šlépějích jiných. 

Vzhledem k Brezinovu antropologickému vzdělání se také nabízelo zabývat se v práci 

projevy formalismu a ritualizace v právu v různých právních kulturách. Určitě i to by byl 

cenný pohled na problematiku, o který se může pokusit jen odborně k tomu připravený 

badatel. 

Doplnit by se měl popis vývoje právního myšlení a praxe v obdobích předcházejících 

právnímu realismu. Opřít se autor může o historické pasáže knihy Jana Wintra Metody a 

zásady interpretace práva (Praha 2013). Začít výzkum až americkým právním realismem 

připadá oponentovi jako redukce problematiky na to, co autor napsat chce, místo toho, co 

napsat má. 

Abychom ale jen nekritizovali, nyní k přednostem posuzovaného díla. K silným 

stránkám Brezinovy práce kromě pojmové analýzy patří načrtnutí vzájemných souvislostí a 

ovlivňování kontinentálního a angloamerického právního myšlení. Za pozornost určitě stojí 

sledování formalismu v rozhodování nejvyšších českých soudů – tedy vlastně v rozhodování 

Ústavního soudu ČR. Bohužel je ale dovedeno jen do roku 2008, což autorovu snahu poněkud 

devalvuje. Mnohé podněty k zamyšlení přináší poslední třetina práce, v níž Brezina uvažuje 

nad místem formalismu při aplikaci a tvorbě práva, jakož i v právnickém vzdělávání a právní 

vědě. 
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Celkově lze říci, že Brezinova práce je psaná na základě důkladného studia 

nepřeberného množství cizí i naší literatury a dalších pramenů. Autor má smysl pro postižení 

nosných momentů i pro detail. Jeho výklad je logický, argumentačně bezvadný a navíc 

zprostředkovaný krásnou češtinou. Zkrátka práce je čtenáři dobře přístupná a nenudí. Také 

z formálního a technického hlediska je vypracována příkladně. 

Oponentem zjištěné vady nebrání úspěšné obhajobě práce. Autor nechť je bere 

především jako podněty, které by bylo dobré promyslet před eventuální publikací díla. 

 

 

Praha, 27. prosince 2013                                            Doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D. 


