
 

 

Posudek školitele na disertační práci  

JUDr. Pavla Šidly  

„Meze obligačního statutu“ 

 
 

 Doktorand si za téma své disertační práce zvolil zkoumání mezí obligačního statutu v 

kolizně právní rovině s akcentem na určování rozhodného právního řádu při absenci volby práva v 

intencích zákonné úpravy a nauky českého, německého a švýcarského autonomního mezinárodního 

práva soukromého, jakož i v právu EU. Doktorand se snaží najít jednoduchá a účelná řešení pro 

jednotlivé zkoumané otázky. Nepochybně se jedná o problematiku aktuální, neboť v době zcela 

nedávné došlo v České republice ke změně právní úpravy mezinárodního práva soukromého a tím i 

problematiky určení rozhodného práva v soukromoprávních vztazích s mezinárodním prvkem. 

 

 Doktorand si stanovil za cíl své práce určit rozhodné právo pro jednotlivé otázky, které patří 

do mezí obligačního statutu, jako je osobní statut fyzické a právnické osoby, forma a platnost, resp. 

účinnost smluv s mezinárodním prvkem, incidenční otázky, věcněprávní účinky smlouvy, 

zajišťovací instituty a změna a zánik závazků. Mohu zodpovědně potvrdit, že doktorand mimo jiné 

prokázal i předem stanovené primární a sekundární hypotézy týkající se zpracované problematiky.     

 

 Téma disertační práce považuji za náročné s ohledem na komparatistický a hodnotící přístup 

k jeho zpracování a také s ohledem na novou právní úpravu a nutnost studia značného množství 

pramenů, včetně příslušné judikatury. Z textu disertační práce dovozuji, že doktorand postupuje od 

zkoumání historických, obecných a pojmových otázek až po otázky zcela praktické. 

 

 Z textu předložené disertační práce dále dovozuji, že doktorand má o zkoumané 

problematice výborný přehled, že prostudoval dostatečný počet titulů tuzemské i zahraniční 

odborné literatury, zná podrobně příslušnou právní úpravu a judikaturu. Z textu je zřejmé, že 

doktorand má ze zkoumané oblasti i praktické zkušenosti.  

 

 Doktorand prokázal, že dokáže se získanými teoretickými poznatky pracovat, o čemž svědčí 

značný počet poznámek a vlastních názorů na zkoumanou problematiku. Text práce byl se mnou 

jako školitelem mnohokrát konzultován, proto mohu potvrdit, že byla zpracována samostatně a 

splnila cíl, který si doktorand před jejím zpracováním stanovil. Doktorand potvrdil, že je schopen 

vědecké práce v oboru práva.    

 

 Pokud jde o shodu, tak ta je v souladu se stanovenými požadavky. 

 

 Na základě výše citovaného doporučuji předloženou disertační práci k dalšímu řízení a dále 

doporučuji, aby doktorandovi byl po úspěšné obhajobě jeho disertační práce udělen titul „Ph.D.“. 

 

 

 

V Praze dne 14. září 2015 
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                                                                                                                       školitel 


