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Předsedající prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. zahájil obhajobu a představil 

doktoranda. Uchazeč během studií na právnické fakultě působil na katedře 

právních dějin jako pomocná vědecká síla a interní doktorand. Má znalost 

italského, francouzského jazyka, německého, latinského a řeckého jazyka, 

zaměřil se na oblast římského práva.  

 

Školitel prof. Skřejpek uvedl, že doktorand absolvoval studijní pobyt na 

Univerzitě La Sapienza v Římě. Dále upřesnil informace týkající se publikování 

práce v nakladatelství Karolinum. Hovořil rovněž o veřejnoprávní a 

soukromoprávní rovině zkoumané problematiky.  

 

Uchazeč v úvodním slově popsal zdroje a metody vědecké práce. Uvedl 

cíle práce a předložil závěry, ke kterým došel.  

 

První oponentka, doc. JUDr. Michaela Židlická, Ph.D. ocenila 

systematičnost práce a zájem autora o pojmosloví.  Oponentka uvedla drobné 

připomínky, které  se týkaly jazykové stránky práce. Dotázala se na 

problematiku vydržení služebností, uplatnění věcné žaloby na zabránění 

služebností a na osobní služebnosti.  Oponentku zejména zajímalo, do jaké míry 

vnímali Řekové služebnost jako věcné právo. Práci doporučila k obhajobě.  

 

Druhý oponent doc. Bělovský hodnotil práci jako mimořádnou, sdělil, že 

je autentická a přemýšlivá. Uvedl, že autor se velmi dobře pohybuje v tématu a 

ocenil práci s prameny. Určitou specifičností je posunutí práce do esejistického 

tónu. Doporučil práci k obhajobě. Položil otázku, zda lze uplatnit vindikační 

žaloba k ochraně služebností. 

 

Doktorand odpověděl na dotazy a připomínky oponentů, zejména se 

zaměřil na negatorní žalobu, negativní žalobu a vindikaci. 

 

Ve všeobecné rozpravě dostal závěrečné slovo doktorand a hovořil o 

způsobu překládání latinských textů ve své práci a jejich další zpracování 



v poznámkách pod čarou. Dále v rozpravě vystoupil prof. Skřejpek a pochválil 

autentičnost a zdařilost překladů. Na závěr se vyjádřila JUDr. Skřejpková o 

vhodnosti volného autorského přístupu k překladům.  

 

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem 5/0 ve prospěch udělení titulu Ph.D. 

 

Zapsala: Alexandra Hochmanová 
 

 


