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Diplomantka předložila práci o celkovém rozsahu 70 stran textu (včetně obvyklých příloh a shrnutí). 

Z tohoto hlediska práce vyhovuje požadavkům kladeným na práce daného druhu. 

 

Autorkou použité prameny jsou značně rudimentární – ponecháme-li stranou, že knižní práce jsou 

spíše obecné povahy a nepostihují recentní komentářovou literaturu, jsou co do zaměření na vlastní téma 

stručné, prameny časopisecké obsahují jen tři položky (za dobu od  přijetí ZŘS!), přehled judikatury je rovněž 

nedostačující;  ani poznámkový aparát nelze pokládat za přiměřený.  

 

 

Zvolené téma je aktuální, problematika nesporných (zvláštních) věcí manželských je na jedné straně 

tématem tradičního procesu, kde v přehledu zvláštních řízení jde o zásadní kategorii, na straně druhé přinesla 

zásadní rekodifikace široké možnosti řešení mnoha otázek – ať v rovině ryze procesní, tak v souvislosti 

s hmotněprávní zásadní proměnou.  

 

Cíl práce, který si autorka v úvodu práce uložila, se jí v rámci tématu daří naplnit jen z části. Přehled 

řízení ve věcech manželských sice avizuje zvláštní pozornost rozvodovému řízení, ale autorka selhává jak 

v potřebě nalezení přiměřených proporcí, tak ve zpracování dílčích témat, resp. „polovin“ práce, tedy jak řízení 

o rozvod manželství, tak věcí „ostatních“, jež mu de lege lata i dle práce předcházejí.  

 

Systematika práce trpí i prolínáním hmotněprávních a procesních aspektů (řízení ve věcech 

manželských – myšleno bez řízení o rozvod manželství vs. rozvod manželství, tedy pojem hmotněprávní), 

členění řízení opomíjí skutečnost, že v 21. století v liberální společnosti – a tohoto vývoje si musí autorka 

zdůrazňující společenské, sociologické aspekty manželství, vědoma – a i česká právní úprava traktuje společně 

věci manželské a partnerské; výklad je spíše popisný, čemuž odpovídá i dílčí členění. Autorka se dopouští i 



dílčích chyb – např. u řízení o povolení uzavřít manželství se zabývá účinky rozhodnutí, když zákon hovoří o 

náležitostech daného zvláštního rozhodnutí; u řízení o rozvod manželství se zabývá v rámci hmotněprávních 

otázek rozdělením rozvodu se zjišťováním či bez zjišťování příčin – ale v textu nikoli rozvratu, ale snad rozvodu 

(z pohledu čtenáře). Podobných nedostatků je v  práci více, i výklad k (řízení o) rozvodu manželství je 

schematický, popisný, nesystematický (např. zařazení cizího prvku, jež je zcela pasivní). Je rovněž škoda, že 

autorka nevyužila podkladů k tématu, kterých je rozhodně za období od účinnosti ZŘS více, než uvádí 

v přehledu pramenů. 

  

Práce tedy vyhovuje požadavkům kladeným na práce daného druhu jen stěží a je třeba v rámci výše 

uvedeného uvažovat o jejím podstatném přepracování. Teprve poté bude možná její obhajoba. 

 

 

Za daného stavu je předběžná klasifikace práce irelevantní. 
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