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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma, které si diplomantka zvolila, je nové,
přinejmenším pokud jde o informaci o právním stavu v jiném státě, resp. zemi,
a o srovnání právní úpravy české a anglické. Kromě toho právě situace dítěte v
období rozchodu jeho rodičů (bez ohledu na to, že diplomantka neřeší situaci
nesezdaných rodičů, rozvod nikdy není otázkou jediného dne, ale nutně mu
předchází právě fáze rozchodu dotyčné dvojice) je téma velmi aktuální – nelze
pominout  delší  dobu  trvající  naprosto  bezdůvodné  snahy  ministerstva
spravedlnosti ČR o záměnu opatrovnického soudního řízení jakýmsi řízením-
neřízením  v  kanceláři  notáře  (roz.  postrádající  adekvátní  ochranu  zájmu
dítěte).

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Téma v podobě, v jaké je diplomantka zvolila, je poměrně
náročné na vstupní údaje i teoretické znalosti. Pro zkoumanou problematiku
existuje  velké  množství  literárních  i  jiných  pramenů,  pokud  ale  jde  o
monografie a stati, není výběr jednoduchý, protože kvalita, resp. použitelnost
jednotlivých výstupů je rozličná.
Autorka pracovala především metodou analytickou a srovnávací, rovněž pak
metodou induktivní a deduktivní.

3.  Formální  a  systematické  členění  práce:  Předložená  práce  je  přehledná,
vhodně systematicky členěná, čtenáři umožňuje dobrou orientaci v textu.
Je rozdělena do úvodu, dvou hlavních částí a závěru. Každá z hlavních částí je
dále členěna na kapitoly. (Za závěr diplomantka zařadila povinné vedlejší, resp.
informativní části diplomové práce.) První část práce je věnována české, druhá
anglické právní úpravě. Jednotlivé kapitoly obou částí jsou formálně shodné,
což  dovoluje  pohodlné  srovnávání  zkoumaných  právních  úprav.  Nadto  svá
zjištění diplomantka stručně shrnuje také v závěru své práce.
V prvních kapitolách obou částí  se diplomantka zabývá výkladem výchozích
pojmů. Již tady se ukazuje, že mezi českým a anglickým řešením určité rozdíly
existují,  a snad právě tady ty nejvýznamnější.  Už jen proto, že u nás není
znám institut tzv. soudní separace, jinak řečeno neznáme (tj. od padesátých let
minulého století  už neznáme) klasické rozlišení rozvodu a rozluky manželství.
Druhý  zásadní  rozdíl  lze  spatřovat  v  tom,  že  Anglie  dosud nepřijala  zdejší
přístup k rodičovské odpovědnosti, tj. dodnes tam neplatí spojení rodičovství s
rodičovskou odpovědností eo ipso. Kromě toho ovšem od roku 2008 je v Anglii
zakotven tzv. jiný rodič, a to pro případ stejnopohlavního páru a dítěte, které
je  (nutně)  biologicky  příbuzné  jen  s  jedním  z  rodičů.  Konečně  je  třeba
připomenout i rozdíl ve věkové hranici, pokud jde o nabytí zletilosti. Zvláštní
kapitolu pak představuje problematika civilně procesní (zejména pokud jde o



oddělené rozhodnutí o styku ne-rezidentního rodiče s dítětem).
V druhých kapitolách se diplomantka zabývá otázkou rozhodných pramenů. A
tady logicky vystoupí do popředí všechna specifika anglo-amerického právního
systému.
Ve  třetích  kapitolách  autorka  zkoumá  sám  rozvod.  Tady  je  nepočítaně
podstatných i méně podstatných rozdílů, za zmínku ale jistě stojí  podmínky
specifikující jediný rozvodový důvod, resp. přesněji: zákonem uznané příčiny
rozvratu  manželství  (diplomantka  jednotlivé  příčiny  rozebírá  a  připomíná  i
relevantní judikaturu). 
Poslední kapitoly jsou věnovány otázce péče o dítě po rozvodu. Jak u nás, tak v
Anglii, hraje zásadní roli zájem, resp. blaho (the welfare) dítěte. Je ale třeba
zdůraznit, že v Anglii na rozdíl od ČR byly pro rodinné věci ustaveny zvláštní
rodinné  soudy,  kde  působí  zvlášť  kvalifikovaní  soudci.  Rovněž  stojí  za
připomínku tamní povinná mediační fáze rozvodového procesu pro manžele-
rodiče.

4. Kritéria hodnocení práce

4.1. Splnění cíle práce: Cíle práce byly splněny. 

4.2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka pracovala samostatně,
a to jak při výběru literatury a dalších zdrojů (zejména anglické judikatury),
tak při vlastní přípravě práce.

4.3.  Logická  stavba  práce:  Celková  logická  stavba  práce  je  dobrá,  také
jednotlivé kapitoly jsou logicky dobře uspořádány.

4.4.  Práce  se  zdroji  (využití  cizojazyčných  zdrojů),  citace:  Diplomantka
pracovala – vzhledem k tématu pochopitelně – s poměrně bohatým objemem
dat,  nejen  literárních  titulů.  S  cizojazyčnými  pracovala  zhruba  ve  stejném
rozsahu jako s českými.
Poznámkový aparát je standardní, ba spíš bohatší, než je obvyklé; je veden
lege artis.

4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Autorka analyzovala
své téma v potřebné hloubce a co možná komplexně.

4.6. Úprava práce: Bez připomínek. 

4.7. Jazyková a stylistická úroveň: Diplomantka má pěkné, dobře srozumitelné
vyjadřování, je zjevné, že dobře rozumí významu slov.

5.  Případné  další  vyjádření  k  práci:  Celkově  práci  hodnotím  pozitivně.
Diplomantka  vyslovuje  vlastní  soudy,  názory  a  hodnotící  stanoviska,  práce
rozhodně není popisná. Zvlášť vysoce hodnotím zpracování problematiky péče
o dítě po rozvodu v Česku. 

6.  Připomínky a otázky  k  zodpovězení  při  obhajobě:  Vzhledem k tomu,  že
diplomantka opakovaně vyslovuje jisté výtky na adresu jednoduchosti českého
rozvodu (a v tom také vidí důvod značného počtu rozvedených manželství),



měla by při obhajobě práce sdělit, co by se, podle jejího názoru, dalo změnit,
aby se situace přece jen ve zmíněném smyslu napravila. Je totiž známo, že u
nás  má  poměrně  hodně  příznivců  názor  právě  opačný:  „když  spolu  být
nechtějí, proč jim to neusnadnit“.

7.  Doporučení/nedoporučení  práce  k  obhajobě:  Vzhledem  k  tomu,  že
předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu,
a  to  jak  po  stránce  obsahové,  tak  po  stránce formální,  doporučuji  práci  k
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.

V Praze dne 20. dubna 2019
                                

                                                doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
                                                         vedoucí diplomové práce


