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Oponentský posudek disertační práce 
 
 

autor práce: Jan Šejdl 

téma práce: Obecné nauky římskoprávních služebností 

 

Již v úvodu je třeba konstatovat, že disertační práce Jana Šejdla je mimořádná, a to jak 

přístupem k tématu, tak jeho zpracováním. Téma si autor práce zvolil poměrně velkoryse, 

když si vytkl za cíl komplexně pojednat o problematice služebností, které mají aktuálně i 

výrazný přesah do platného práva. Autor však chválihodně soustředil svojí pozornost na 

římské právo, což mu umožnilo pojednat o tématu více do hloubky. 

Pokud autor práci pojal jako obecné nauky, naložil na sebe, jakožto začínající romanistu, 

těžké břemeno, jehož váhu si patrně při vytyčování tématu neuvědomoval. Poznal jí až během 

prací na textu, což také přiznává v závěru své práce. Přesto přese všechno však lze v tomto 

směru konstatovat, že navzdory nástrahám tématu a jeho rozsahu odvedl autor velmi dobrou 

práci, jejíž výsledek rozhodně není jen formálním splněním studijních povinností, ale reálně 

obohacuje českou romanistiku.  

Disertační práce Jana Šejdla svojí úrovní převyšuje většinu disertačních prací, které jsem 

za posledních několik let hodnotil. Autor projevil nejen svojí perfektní orientaci v tématu, 

odborné literatuře a pramenech, ale také své nadšení pro římské právo, které je na celkovém 

výsledku patrné.  

Z hlediska metodického je práce poměrně specifická. Autor pojal text jako tvůrčí 

zamyšlení nad problematikou služebností. Text je de facto sled osobních úvah ve formě 

položených otázek a hledáním odpovědí na ně. Jakkoli nejde o zcela klasický vědecký přístup, 

způsob, jakým autor vybírá otázky důležité pro téma, jak o nich uvažuje a jak formuluje své 

odpovědi, svědčí o nadprůměrné znalosti římského práva jako takového, stejně jako o zaujetí 

pro obor. 

Strukturálně je práce rozčleněna tradičně a logicky. I když autor sám skromně zdůrazňuje 

některá vynechaná témata, práce jako taková působí uceleně, ovšem s přihlédnutím k mezím 

daným široce rozkročeným pojmenováním tématu práce. 

Pokud jde o věcnou stránku práce, pak nelze mít závažnější připomínky. Snad jen 

okrajově. Doporučuji autorovi se ještě jednou zamyslet nad pojetím pozemkové služebnosti 

jako právního vztahu osoby k pozemku (např. str. 27 a 30). Jakkoli samozřejmě zde vznikají 

jistá oprávnění, která postupem času vyplynula z petitorní ochrany, je otázka, zda u 

oprávněného ke služebnému pozemku můžeme hovořit o „právním vztahu“ v tradičním užití 
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tohoto právního pojmu, který zásadně vzniká jen mezi osobami. Jistá podobnost je zde však 

nesporná. 

Obdobně je otázka, zda lze v případě pozemkové služebnosti a oprávněného k ní chápat 

pozemek jako subjekt (např. str. 28). Jakkoli pojmy subjekt a objekt jsou produktem moderní 

právní teorie (nekryjí se přesně s římskoprávními pojmy persona a res) a na římské právo je 

nelze nasazovat bez vědomí mnohých specifik, přesto je vhodné se držet určitého systému 

pojmosloví. 

Osobně hodnotím nejlépe zejména část věnovanou ochraně služebností. Autor zde nejlépe 

kombinuje prameny se stanovisky prezentovanými v odborné literatuře a zamýšlí se i nad 

kontradikcemi v primárních pramenech. V této části je nejvýraznější systematická vědecká 

metodika. 

Přes nespornou kvalitu práce je nutno autora upozornit na některé drobné problémy, jejichž 

závažnost je však nutno chápat v relaci k jinak nadstandardní disertační práci. 

Úroveň překladu pramenů je proměnlivá a na řadě míst jsou překlady nesrozumitelné. Je to 

dáno snahou autora o maximální přesnost při překladu, jejímž výsledkem je sice dokonale 

přesný překlad jednotlivých slov, ale zároveň i nesrozumitelnost větného celku. Tuto výtku 

nicméně uvádím s vědomím toho, že autor se sám pustil do původního překladu velkého 

rozsahu pramenů, a to bez předchozí zkušenosti s tímto stylem překládání. Je možné, že 

uvedený problém vznikl následkem časové tísně. Navzdory tomu autor prokázal svojí velmi 

obstojnou znalost latiny, stejně jako schopnost samostatné práce na překladu. 

Poněkud sporný, jakkoli je tento pocit subjektivní, je autorský styl, který je možno 

charakterizovat jako historizující. Specifická větná skladba, stejně jako slovní zásoba (časté 

archaismy), činí na řadě míst text příliš komplikovaný, či dokonce nesrozumitelný.  

A konečně, závěr celé práce pojal autor spíše jako filosofické zamyšlení nad římským 

právem, než shrnutí základních tezí, k nimž autor dospěl v průběhu studia tématu. Od závěru 

se očekává spíše určité shrnutí obsahu celé práce a konkrétní stanoviska autora k vytyčeným 

problémům daného tématu. 

 

Jak bylo výše poznamenáno, uvedené tři připomínky nikterak nesnižují celkovou 

vynikající kvalitu celé práce. Disertační práci Jana Šejdla proto doporučuji k obhajobě. 

Současně mohu autorovi doporučit, aby svoji disertační práci publikoval v podobě 

monografie.  

 

 

 

        Doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr. 


