
Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá problematikou a následnou analýzou české právní 

úpravy týkající se rozvodu rodičů a péče o dítě. Další předmět výzkumu této práce spočívá 

v rozboru zásadních rozdílů a naopak shodných prvků české a anglické právní úpravy rozvodu 

rodičů a péče o dítě.  

V úvodu práce jsou objasněny důvody pro volbu tématu, vymezena struktura práce a 

její cíle. 

První část diplomové práce se zabývá relevantní právní úpravou týkající se rozvodu 

rodičů a péče o dítě v České republice. První kapitola je věnována vymezení základních 

pojmů souvisejících s ústředním tématem této diplomové práce. Druhá kapitola je zaměřena 

na výčet a stručnou charakteristiku pramenů právní úpravy rozvodu rodičů a péče o dítě. 

Těžištěm této části diplomové práce je její třetí a čtvrtá kapitola. Třetí kapitola se věnuje 

rozboru rozvodu v platném právu ČR, včetně problematiky zákonných překážek rozvodu, 

tedy klauzule chránící zájem nezletilého dítěte a klauzule na ochranu bránícího se manžela. 

V rámci třetí kapitoly jsou zároveň připomenuty rozdíly mezi rozvodem se zjišťováním příčin 

rozvratu a rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu. Na tomto místě jsou také rozebrány 

základní prvky procesněprávní úpravy rozvodu. Čtvrtá kapitola se věnuje právní úpravě péče 

o dítě po rozvodu a specifikaci jednotlivých variant rozhodnutí týkající se péče o dítě, totiž 

péči jednoho z rodičů, střídavé péči, společné péči a zároveň dalším možnostem péče o dítě. 

V závěru čtvrté kapitoly jsou zmíněny procesněprávní aspekty péče o dítě. 

Druhá část této diplomové práce se zabývá právní úpravou rozvodu rodičů a péče o 

dítě v Anglii. Struktura kapitol této části práce odpovídá struktuře první části, byť s drobnými 

rozdíly. První a druhá kapitola se věnuje charakteristice základních pojmů a pramenům 

právní úpravy. Ve třetí kapitole je rozebrána platná právní úprava rozvodu, specifikace 

jednotlivých příčin rozvratu manželství a v neposlední řadě jsou zde shrnuty základní 

procesněprávní aspekty rozvodu. Navazující čtvrtá kapitola se věnuje péči o dítě po rozvodu, 

zejména právní úpravě týkající se blaha dítěte a okolnostem, na které soud bere zřetel 

v případě rozhodování o úpravě poměrů dítěte. V rámci této kapitoly je popsáno rozhodnutí 

soudu týkající se úpravy poměrů dítěte po rozvodu rodičů a je zmíněna jeho procesní úprava. 

Závěr této práce obsahuje shrnutí poznatků získaných během přípravy diplomové 

práce a odpovědi na otázky položené v úvodu této diplomové práce. 


