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Posudek oponenta 

 

 

Posuzovaná práce zaujme na první pohled svým rozsahem 350 stran. Cílem práce, který je 

deklarován v úvodní části, je charakterizovat, případně analyzovat základní právní kvality a 

pravidla týkající se služebností v římském právu. Doktorand pokládá svou práci za základ 

dalšího zkoumání služebnostních zásad. Na počátku - v kapitole III. - představuje terminologii 

a pojem služebnost a její počátky v archaickém právu.  Pak představuje věcně - právní základ 

služebností a konstatuje, že dnes tradovaná systematika jako iura in re alinea nemá základ 

antický, ale až středověký a je spojován s Glossou. Pro archaické právo je charakteristické 

spojení institutu s mancipací. Závěrem této kapitoly zkoumá terminologii iura praediorum. 

Pod označením kapitoly IV. je podán výklad o dělení služebností. Zde jsou zevrubně 

zkoumány rozdíly mezi služebnostmi osobními a pozemkovými, mezi služebnostmi 

městskými a venkovskými etc. Následující kapitola pátá se věnuje zřizování služebností a 

v šesté je podán výklad o zániku služebností. I v těchto kapitolách je úvodem proveden 

výklad termínů, které se k problematice váží. Na rozdíl od autora, který nazývá svůj zvláštní 

zájem o pojmosloví „terminologickou obsesí“, oponent pokládá takový postup za přínosný. 

Důraz na přesné pochopení užívání pojmů v určitém kontextu je pro právní uvažování velmi 

důležitý a prospívá exegetické práci. Sedmá kapitola je pak věnována ochraně služebností, 

kde dominuje zájem o rei vindicatio, poněkud méně pozornosti je věnováno žalobě negatorní 

a konfesorní. Není opomenuta ani interdiktní ochrana služebností. V závěru pak autor 

vysvětluje svůj záměr vnést do české právní romanistiky téma služebností. Což je s ohledem 

na Nový občanský zákoník jistě vhodné načasování. 

 

Ze struktury práce je zřejmé, že práce neobsahuje zkoumání známých a četných zásad, které 

byly v souvislosti s výkonem služebností v římských textech často traktovány. Tuto 

skutečnost autor vysvětluje v závěru tím, že by téma „převzalo roli centrálního středobodu“ a 



jeho záměrem byl výzkum zaměřený jiným směrem. S takovou tezí nelze než souhlasit a 

zdůraznit, že tématu právních zásad výkonu služebností věnoval autor samostatnou pozornost 

v příspěvku na vědecké konferenci pořádané Právnickou fakultou UK v roce 2010.  

Po formální stránce je práce velmi kultivovaná, citace jsou provedeny zodpovědně a seznam 

použité literatury svědčí o autorově dobré orientaci v soudobé odborné publikační činnosti. 

Doktorand Mgr. Šedl používá poněkud vázanou někdy až archaickou mluvu, což dodává práci 

jazykovou zajímavost. Kromě několika málo překlepů (str. 60, 315) pouze upozorňuji na 

opakované používání slovního spojení „za tím koncem“ místo za tím účelem.  

Z pohledu oponenta bych při obhajobě ocenila diskuzi o vydržení služebnosti a funkci actio 

negatoria. 

 

Pokud jde o celkové posouzení předložené disertační práce, je nutno ocenit rozsah a hloubku 

vhledu do právních nuancí problematiky. Fragmenty a jejich překlady jsou uváděny zásadně 

v poznámkách pod čarou a vlastní text je věnován jen autorově komentáři. Rozhodně lze 

konstatovat, že cíl, který si vytknul, splnil, neboť práce poskytuje podrobný přehled o 

zkoumaném tématu. Nelze si nevšimnout entuziasmu, jakým je práce psána. Doktorand 

prokázal schopnost vědeckého tvůrčího přístupu.  

 

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertačních prací. 
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