
Zápis o obhajobě doktorské dizertační práce 
 

 

 

Datum:11. 4.  2014 

Jméno: Mgr. Peter Brezina 

Téma: Formalismus v právu  

Přítomni: Prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., předseda komise, Prof. JUDr. PhDr. 

Karolina Adamová, CSc., DSc., Prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc., členové 

komise, doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D., doc. JUDr. Martin Škop, 

Ph.D., oponenti, doc. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., školitel 

  

       Předsedající prof. Gerloch přivítal přítomné členy komise a seznámil je 

s uchazečem. Poté doktorand přednesl úvodní slovo a představil svou práci. 

Hovořil  o přínosu práce, metodách jejího zpracování a závěrech. Uchazeč 

hodnotil právní formalismus z historického pohledu, dále zmínil ekonomickou 

analýzu práva a  kritická studia právní. Zabýval se empirickým exkursem a jak 

pojem právní formalismus používají české soudy. 

 

       První oponent doc. Škop  doporučil práci k obhajobě.  Vytkl autorovi 

nedostatek definice pojmu právní formalismus, předpokládal, že se přichýlí 

k určitému vymezení pojmu či předloží svou vlastní definici. Dále měl oponent 

výhradu k metodologii dizertační práce. Vyslovil pozitivní závěr, že autor je 

schopný formulovat originální vědecký text. 

 

      Druhý oponent doc. Maršálek předložil kladný posudek. Vyzval k potřebě 

zkoumání konkrétních projevů formalismu a fungování  formalismu a ritualizace 

v různých  právních kulturách. Připomenul rovněž práci Jana Wintra Metody a 

zásady interpretace práva. Zdůraznil přednosti práce - načrtnutí vzájemných 

souvislostí a ovlivňování kontinentálního a angloamerického právního myšlení a 

dále formalismus v rozhodování nejvyšších českých soudů (Ústavního soudu 

ČR). Oponent ocenil hojnost použitých pramenů. 

  

      Uchazeč reagoval na dotazy a připomínky oponentů a prokázal znalost  

problematiky.  

 

      Ve všeobecné rozpravě vystoupil prof. Večeřa a připomenul, že právní 

formalismus je jedním z podstatných znaků práva. Položil otázku, co by mohlo 

být chápáno jako opozitum právního formalismu.  Dále se diskuse zúčastnil 

prof. Gerloch  a hovořil o kritice přepjatého formalismu ze strany Ústavního 

soudu. Dotázal se na právní realismus či pragmatismus, zda by bylo možno 

považovat tyto směry za protiklad k právnímu formalismu. Prof. Adamová se 



zajímala o praktický případ, kdy je možno vnímat právní formalismus pozitivně 

a naopak kdy jej lze uvést jako negativní příklad. 

 

  V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem 6/0. 
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