
Posudek diplomové práce  Michaely Nedvědové 

                                                          Řízení ve věcech manželských 

Práce má rozsah 62 stran vlastního textu, obsahuje seznam použitých pramenů, literatury a 

judikatury, seznam zkratek, abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Poznámkový aparát 

je dostatečný. 

Zvolené téma je vhodné a aktuální, neboť od roku 2014 došlo ke změnám v zákonné úpravě, které 

byly dosud jen málo zpracovány. Autorka diplomové práce se pokusila o jejich ucelené – a jak sama 

uvádí – co nejpřesnější zpracování, ovšem s výsledkem dosti slabým. 

Systematické uspořádání práce je celkem vhodné. Práce sestává z pěti částí, obsahuje vedle Úvodu 

(I.) a Závěru (V.)  dále Obecný úvod do tématu (II.), Řízení ve věcech manželských (III.), a Rozvod 

manželství (IV.). Poslednímu tématu je věnována v souladu se záměrem autorky nejrozsáhlejší 

pozornost (od strany 30). Takové proporcionální rozvržení je možné akceptovat. 

Práce má celkově popisný charakter a je závislá na použité literatuře, zejména komentářového a 

učebnicového typu, ojediněle i jiné literatuře, kterou vždy řádně cituje. V tom směru nelze mít 

námitky, leda takové, že mnohde jsou odkazy zbytečné, stačil by odkaz na zákonné ustanovení, když 

citovaný text nic jiného neuvádí. 

Práci lze vytknout četné formální i jazykové a gramatické chyby. (Např. na str.15 a mnohokrát 

v dalším textu píše „vyplívá“, na str. 5 i jinde „zákony nabyli účinnosti“, na str. 36 se neshoda mezi 

hmotným a procesním právem označuje za „zádrhel“, na str. 39 „jiní osoby“, na str. 40 „zda manželé 

splnily“, na str. 41 „aby se manželé dohodly“. Na str. 40 má být § 383 místo 283. Na str. 49 „soudy 

nerespektovali a postupovali“. Na str. 49 shora se směšuje pojem „řízení“ a „jednání“. Na str. 44 se 

chybně tvrdí, že nová právní úprava označuje návrh na zahájení řízení vhodněji jako „podání“ (?). 

Uvedené příklady chyb svědčí o nedbalém přístupu. 

Věcné připomínky: 

1. Na str. 26 považuji za chybné tvrzení, že proti usnesení o odmítnutí žaloby se  nelze odvolat. 

Čím to chce autorka zdůvodnit ? 

2. Na str. 28 shora: V beznávrhových řízeních (o určení neplatnosti manželství) nemůže 

z povahy věci platit projednací zásada. Proč autorka tvrdí opak ? 

3. Na str. 37 se diplomantka přihlašuje k názoru odmítajícímu případnou možnost 

administrativního rozvodu. To je v pořádku. Avšak v závěru práce se naopak vyjadřuje pro 

rozvodové soudní řízení bez jednání (což vyjadřuje lidovým termínem „od stolu“). To je podle 

mého názoru v rozporu a zaslouží si hlubší, než pouze tak povrchní přístup. 

4. Na str. 43, k výkladu mstní příslušnosti se táži, který soud je příslušný pro rozvod manželství, 

když podávají společný návrh manželé, kteří nemají a nikdy nezaložili společné bydliště ? 

5. Ke str. 45: Skutečně se diplomantka domnívá, že má navrhovatel v návrhu na rozvod 

manželství tvrdit, že neexistují zvláštní důvody pro zachování manželství ? A má vůbec 

navrhovatel povinnost uvádět, že jde  o tzv. ztížený rozvod ?  

6. Ke str. 46: Tvrzení, že strany „nejsou jednoznačně rozlišeny“ postrádá obecně smysl. Snad jen 

u společného návrhu, pokud tento trvá. A jaké bude jejich postavení, když připojení se 

k návrhu manžel odvolá ? Tím se diplomantka vůbec nezabývá. 

7. Ke str. 51: zde postrádám jasné stanovisko diplomanty, jak má soud postupovat v řízení o 

rozvod, nejsou-li upraveny poměry nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu. Vedle toho je 



třeba i procesně jasně rozlišit, co požaduje § 755 odst. 3 OZ a co požaduje § 757 odst. 1 písm. 

b/ OZ. 

8. Na straně 56, druhý odstavec textu, je pouhou parafrází § 397 ZŘS a ještě nikoli úplnou. 

Diplomantka měla obsah sdělení hlouběji vysvětlit, jinak nepřesvědčuje, že tomu vůbec 

rozumí. 

 

 

Na závěr konstatuji, že diplomová práce Michaely Nedvědové nesplňuje požadavky na 

diplomové práce kladené a nelze ji proto doporučit k obhajobě. Jelikož proti základnímu 

schématu práce nejsou výhrady, postačí takové přepracování a doplnění práce, které by 

odstranilo vytýkané nedostatky po stránce formální i věcné. 

 

 

 

Praha 4. 9. 2018                                                           Prof. JUDr Alena Winterová, CSc 

                                                                                               vedoucí diplomové práce 


