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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila bezesporu významné téma, které se úzce dotýká vývoje dítěte v jeho 
formativním období, kdy aplikace právní úpravy může mít významné důsledky pro osobnostní 
rozvoj dítěte. Probíhající normalizace netradičních rodinných modelů klade před právní řád 
neopominutelnou výzvu. Aktuálnost tématu je podpořena neustávající odbornou i laickou 
diskusí o vhodných modelech péče o dítě po rozvodu rodičů. Diplomantka prokázala znalost 
zákonné úpravy i aktuální judikatury, jako i schopnost orientace v odborných textech, a to 
včetně pramenů anglickojazyčných. 
 

2. Struktura a členění práce: 
 
Text (63 stran včetně úvodu a závěru, na počet znaků cca 81 stran) je přehledně a jasně členěn, 
jeho struktura je velmi logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní 
členění je v souladu s klasickými doktrinálními přístupy. Práce je v základu složena ze dvou 
částí po čtyřech kapitolách, které se dále rozpadají na jednu úroveň a v případě dvou kapitol 
na dvě úrovně podkapitol. První část je věnována českému právu, druhá část pak právu 
anglickému. Obě části mají analogickou strukturu. V první kapitole každé části jsou 
představeny základní pojmy jako např. rozvod, rodičovství nebo péče o dítě. Druhá kapitola 
shrnuje prameny relevantní právní úpravy a to na úrovni mezinárodní, evropské i vnitrostátní. 
Stěžejní povahu mají v obou částech práce kapitoly třetí a čtvrtá. Ve třetí kapitole se autorka 
věnuje problematice rozvodu z hlediska jeho obecného vymezení, rozlišení rozvodu se 
zjišťování a bez zjišťování příčin rozvratu manželství (resp. v případě anglického práva 
jednotlivým příčinám rozvodu) a procesněprávním aspektům dané problematiky; v případě 
českého práva se diplomantka zabývá také protitvrdostními klauzulemi. Čtvrtá kapitola je pak 
věnována péči o dítě po rozvodu. Ve vztahu k české právní úpravě diplomantka přibližuje 
jednotlivé formy této péče a procesněprávní stránku věci. V pojednání o anglickém právu se 
autorka zabývá testem blaha (nejlepšího zájmu) dítěte, rozhodnutím soudu týkajícím se 
úpravy poměrů dítěte a opět relevantními procesními aspekty. 
 



3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila odpovídajícího množství pramenů 
zahrnujících právní předpisy, odbornou literaturu a judikaturu (včetně několika rozhodnutí 
Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora), přičemž ve všech těchto 
kategoriích byly zastoupeny také zdroje anglické. Články publikované v odborných časopisech 
jsou v práci použity pouze čtyři, přičemž všechny jsou české, to však není zásadním 
nedostatkem. Citace jsou v práci uváděny na správných místech a to v souladu s normou pro 
zpracování těchto písemností. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Nezatěžují ji přitom 
žádné zásadní gramatické chyby. S právní terminologií diplomantka pracuje správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 
standardní. Rozsahem se jedná o práci průměrnou. Diplomantce se podařilo vypracovat 
zdařilý vhled do dané problematiky, přičemž oceňuji vhodné použití judikatury a zejména 
výrazně komparativní pojetí práce (byť srovnání právních úprav mohlo být provedeno kritičtěji 
a analytičtěji). Za jistý nedostatek práce je třeba považovat skutečnost, že je místy poněkud 
popisná a (zejména v části věnované anglickému právu) obsahuje některé delší pasáže, ve 
kterých je opakovaně odkazováno na pouhý jeden zdroj. 
 
Autorka výjimečně tenduje k zavádějícím či zjednodušeným tvrzením faktům. Hned v úvodu i 
jinde v práci je tak uváděno, že „počet rozvodů neustále roste“, přičemž na příslušném místě 
práce je uvedena statistika toto (alespoň co do absolutního počtu rozvodů) vyvracející. Dále 
v úvodu čteme, že Anglie „je považována za konzervativní zemi, která ctí tradiční hodnoty, 
zejm. ty rodinné“, což je velmi diskutabilní již vzhledem k uzákonění manželství 
homosexuálních párů, o kterém se ostatně práce zmiňuje, nebo ke značně liberální bioetické 
legislativě. Jistě nejde o významné chyby, avšak na úrovni diplomové práce by v textu uvedená 
tvrzení měla být přeci jen důsledněji jednoznačná a vědecká, tj. podepřená fakty. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Jako jeden z cílů práce vymezujete zhodnocení, zda platná česká právní úprava rozvodu není 
příliš liberální, nebo naopak příliš restriktivní. V práci nicméně tuto otázku výslovně 
jednoznačným způsobem nezodpovídáte. Jaký je Váš názor na tento problém, respektive jaká 
by podle Vás měla být právní úprava podmínek rozvodu manželství de lege ferenda? 
 
Jakým nejvýznamnějším prvkem anglické právní úpravy nebo judikatury týkající se tématu této 
práce by se podle Vás měl de lege ferenda inspirovat český zákonodárce, případně české 
soudy? Můžete rovněž uvést, jaký prvek české právní úpravy by podle Vašeho názoru byl 
nejprospěšnější inspirací pro anglické právo. 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jako i její schopnost orientovat se v české i zahraniční zákonné úpravě, odborné literatuře i 
judikatuře. Autorce se podařilo vypracovat zdařilý komparativní přehled tématu. Práce je 
zatížena některými výše uvedenými nedostatky, nejde však o problémy stěžejní povahy. 



Z toho důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s předběžným hodnocením v závislosti na 
průběhu obhajoby výborně či velmi dobře. 
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