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Náročnost tématu 

Autor si ke zkoumání zvolil poměrně velmi úzkou a pro méně zainteresované 

bezproblémovou otázku důsledků válečného zajetí na trvání manželství. Při pohledu do u nás 

používaných učebnic a přehledů římského práva o ní vždy najdeme jen stručné zmínky. Snad 

pouze Heyrovský (s. 469) a již letitý Vážného překlad učebnice Pietra Bonfanteho (s. 55, 201) 

naznačují jistý vývoj patrný v justiniánském právu a nepochybně souvisící s rozšířením 

křesťanství v Římské říši. 

Lze proto konstatovat, že zpracování zvoleného tématu bylo náročné na odbornou erudici 

autora a vyžadovalo – jak je to ostatně u romanistických témat nezbytné – prostudovat vedle 

původních pramenů i bohatou zahraniční literaturu, zaměřující se konkrétně na zkoumanou 

problematiku. 

 

Cíl práce 

Autor si vytkl za cíl potvrdit nebo vyvrátit platnost tradičně traktovaného názoru, podle nějž 

manželství zajetím nepřítelem zaniká a po návratu se nemůže obnovit na základě práva 

návratu (ius postliminii). Na podkladě studia pramenů a literatury dospěl k závěru, že zajetím 

manželství skutečně zanikalo – s výjimkou dvou zcela specifických situací – a že zaniklé 

manželství nebylo možné s ohledem na jeho povahu pouze faktického stavu prostřednictvím 

práva návratu obnovit. První ze zmíněných výjimek představovalo zajetí obou manželů, kdy 

překážkou zániku manželství byla jejich neschopnost relevantně projevit souhlas či nesouhlas 

nadále žít v manželství. Druhou byl případ manželství zajatého patrona s jeho propuštěnkyní, 

neboť nejen zajatec, ale ani ona nebyla způsobilá ukončit manželství. Co je však zásadní, a co 

zároveň relativizuje obecný závěr o zániku manželství s okamžikem zajetí, jsou změny 

v pojímání manželství, k nimž – zajisté především pod vlivem křesťanského pojetí manželství 

jako v zásadě nerozlučitelného svazku, byť s jinou argumentací – došlo v justiniánském 

právu.  

Domnívám se proto, že autor svůj cíl splnil a že svými závěry může doplnit v principu 

správné, ale přece jen poněkud zjednodušené nahlížení na zkoumaný problém. 

 

Teoretická a obsahová úroveň práce 

Autor v práci prokázal odpovídající teoretickou vybavenost. Velmi dobře se orientuje 

v domácí a – zde především – v zahraniční romanistické literatuře věnované jeho tématu. Svůj 

výklad logicky uspořádal, díky tomu je přehledný a srozumitelný. Po úvodních pasážích 
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postupně analyzoval všechny podstatné prvky zkoumaného problému. Postupně se věnoval 

vymezení práva návratu ze zajetí včetně jeho pozdějšího vývoje. Pak zkoumal vliv zajetí na 

trvání manželství v klasickém římském právu a po charakteristice tradičního pohledu na 

trvání/zánik manželství po zajetí římského občana upřel svou pozornost na dvě výše zmíněné 

specifické situace, kdy manželství nezanikalo. Konečně pak upozornil na postupný, pomalý, 

ale zřetelný posun v přístupu společnosti k otázce trvání/zániku manželství ve zkoumané 

specifické situaci, tedy po zajetí nepřítelem, a to směrem k akceptování závěru, že samotné 

zajetí na trvání manželství vliv nemá.  

 

Formální úroveň práce 

Práce obsahuje všechny požadované náležitosti, ještě doplněné dvěma obrazovými přílohami 

(mapy). Na zdroje uvedené v bohatém seznamu pramenů a použitých prací autor vhodně 

odkazoval, pracoval klasickými metodami romanistiky a právní historiografie, formálně 

správně a jednotně odkazoval a vystříhal se i – jak je to v poslední době spíše běžné – častých 

stylistických a pravopisných chyb a překlepů. Jeho styl psaní je navíc velmi poutavý a 

srozumitelný. 

Jako toho, kdo poměrně často posuzuje habilitační práce, mne nemůže neupoutat rozsah 

práce, protože habilitace, které mi přicházejí na stůl, mají často násobně větší rozsah. Přesto 

nelze – z obecného pohledu skromný – rozsah práce při hodnocení přeceňovat. Především, jak 

je mi známo, práce splňuje požadavky bratislavské fakulty na rozsah habilitačních prací. 

Mnou zmiňované práce jsou navíc vesměs pracemi právněhistorickými a právněhistorická 

věda je do značné míry vědou popisnou, což se promítá do rozsahu kvalifikačních prací. 

V neposlední řadě je třeba zohlednit, že si autor vybral velmi speciální a poměrně úzký 

problém, který podrobil skutečně důkladné analýze.  

Dále musím v této souvislosti také konstatovat, že sleduji odbornou produkci autora již delší 

dobu a znám i jeho další romanistické práce a také – na vývoj československé a slovenské 

romanistiky zaměřené – právněhistorické práce. Vesměs nesloužily jako podklad pro žádné 

kvalifikační řízení a svou kvalitou by, minimálně jako součást souboru prací, pro účely 

habilitace mohly být využity také. 

 

Závěr: 

Práce JUDr. Martina Gregora, PhD. Vplyv vojnového zajatia na trvanie manželstva v rímskom 

práve je uceleným a propracovaným pohledem na podstatu a vývoj zkoumané problematiky. 

Autor jí prokázal potřebnou odbornou erudici, znalost širších souvislostí zkoumaného 

problému a schopnost svou materii systematicky uspořádat a na odpovídající odborné i 

stylistické úrovni vyložit.  

Doporučuji proto, aby se předložená habilitační práce stala po úspěšné obhajobě podkladem 

pro  

udělení vědecko-pedagogické hodnosti docent. 

 

V Žeranovicích 06. 06. 2022 

 

Ladislav Vojáček 

 


