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1. Aktuálnost (novost) tématu: Autorka zvolila za téma své práce společné jmění  
manželů s důrazem na ochranu manžela před závazky druhého z manželů. Samotný 
název a zaměření práce je předpokladem aktuálnosti zvoleného tématu. Manželské 
majetkové právo je v zásadě jistou obdobou společnosti, kde může být společný 
majetek a v krajních případech dokonce i výlučný majetek jednoho z manželů 
ohrožen závazkem druhého manžela. Právní úprava teoreticky osciluje mezi 
ochranou společného majetku manželů a ochranou třetích osob, které nemohou 
doplácet na obecně neznámé majetkové poměry manželů. Občanský zákoník 
nepochybně přinesl celou řadu právních novot – zpřesnění pojmů, vymezení pravidel, 
posílení autonomie vůle i ochrany třetích osob. Autorka se zaměřila na vysoce 
aktuální aspekt jinak velmi široké problematiky - ochranu jednoho z manželů. 
Praktický význam této otázky je značný, neboť současné socioekonomické prostředí 
může při nezodpovědném jednání jednoho z manželů přinést negativní majetkové 
důsledky i pro druhého manžela. K jeho ochraně nepochybně přispívá celá koncepce 
úpravy SJM, ale především sankce vad právních jednání v podobě neplatnosti apod. 
Práce je pojata jako mezioborová ze slovního spojení – „ochrana druhého z manželů“ 
– tj. realizace subjektivního oprávnění manžela před požadavky věřitelů druhého 
člena manželského páru. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Zpracování zvoleného tématu kladlo na autorku poměrně značné 
nároky a to nejen po stránce vstupních informací. Z pozitivistického hlediska lze 
uzavřít, že bylo využito veškerých relevantních tuzemských předpisů, které se 
problematiky týkají anebo s ní bezprostředně souvisejí. Závěry uvedené v práci mají 
oporu v řádně citované domácí literatuře. Teoretická koncepce práce spočívá 
zejména v obecných interpretačních metodách jako deskribce, analýza a syntéza. 
Závěry uvedené v práci mají výraznou oporu v pečlivě vybrané a kriticky 
interpretované judikatuře Nejvyššího soudu. 

 
3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je vedle úvodu a závěru 

rozčleněna do pěti kapitol, které jsou členěny na kratší podkapitoly a části. Obsahová 
náplň kapitol odpovídá jejich názvu. Formální a systematické členění práce je zdařilé. 
Jednotícím a systemizujícím prvkem výkladu je postup od obecných výkladů ke 
specifickým problémům. Autorka se nejprve zaměřila na vymezení společného jmění 
a jeho režimy (kapitola třetí a čtvrtá). Následující kapitoly jsou věnovány správě, 
zániku, zrušení a vypořádání společného jmění. Z členění práce je patrné, že si 
autorka uvědomila, že každý a to zejména definiční prvek (např. vymezení rozsahu) 
může mít zásadní vliv na ochranu druhého manžela. Mezioborové pojetí práce se 
projevuje napříč textem. Intenzivnější procesněprávní analýzy jsou realizovány tam, 
kde hmotněprávní úprava je predispozicí pro ohrožení majetkových zájmů druhého 
anebo bývalého manžela. Jedná se zejména o použití společných prostředků pro 
podnikání, nakládání se společnou věcí a zejména vypořádání společného jmění. 
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Vysloveně procesní aspekty jsou patrné na straně 27 – 31, str. 34 vztah námitky a 
žaloby, žaloba na určení a neplatnost, mimoprocesní námitka (kapitola 4. 1.) a 6. 2. 
  

4. Vyjádření k práci: Předložená práce je zdařilým zpracováním tuzemské právní 
problematiky. Autorka využila v zásadě všech dostupných literárních zdrojů. Práce 
však není pouhou sumací poznatků systematicky uspořádaných do jednotlivých 
kapitol. Z textu a zejména z poznámkového aparátu je patrný mnohdy váhavý, resp. 
kritický postoj autorky k závěru, že odpovědi byly již zcela nalezeny. Kvalitu práce 
podporuje komparace s předchozí právní úpravou – rozsah společného jmění 
manželů (§ 144 OZ 64). Autorka si je vědoma setrvačnosti právní praxe a 
skutečnosti, že právní úprava v OZ 40/1964 je v praxi stále aktuální. Pozornosti 
neušlo poznání o nikoli univerzální použitelnosti judikatury k OZ 1964. Diplomantka 
akcentuje skutečnost, že mnoho právních jednání manžela je podmíněno souhlasem 
druhého z nich. Správně si proto klade otázky, jaké má takové právní jednání 
náležitosti v situaci, kdy zákon nic nestanoví. Tyto závěry argumentuje obecnou částí 
a následně je přenáší do sféry praktických příkladů. V práci není opominuta ani 
neprocesní, avšak zásadní obrana druhého manžela a to tzv. modifikující smlouvy. 
Za přínos lze považovat zejména analýzu na str. 37 a násl. Vedle čistě civilistické 
oblasti je zmíněna katastrální problematika (str. 48, 65). 
  

5. Kritéria hodnocení práce: 
 

Splnění cíle práce Cíl práce vymezený na straně 6 odst. 2 byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autorka prokázala schopnost pracovat 
samostatným a tvůrčím způsobem. Generátor shod 
vykázal podobnost nižší než pět procent v počtu 88 
dokumentů. 

Logická stavba práce Práce má velmi dobrou logickou strukturu.  

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Při zpracování práce bylo využito značné množství 
domácích zdrojů. Tyto zdroje byly průběžně 
citovány. Poznámkový aparát čítá 242 poznámek 
pod čarou. Výrazná je práce judikaturou Nejvyššího 
soudu, včetně využití recentních rozhodnutí. Tato 
není použita jako pouhý zdroj informací, ale jako 
prubířský kámen mnohých současně publikovaných 
názorů a zaváděných postupů.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je výrazná a napříč 
prací konstantní.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

V práci nebyly požity žádné tabulky ani grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce má vysokou stylistickou i jazykovou úroveň. 

 
       

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
K předložené práci je možné vznést některé připomínky formálního i obsahového charakteru: 
    Za prvé i přes skutečnost, že autorka zvolila ryze tuzemskou problematiku, nebyl využit 
ani pro inspiraci žádný zahraniční zdroj.  
Nicotné manželství str. 11 
Str. 28 spory o nemovitý majetek – název kapitoly 3. 4. 2. ? 
Po formální stránce se v práci vyskytují ojedinělé překlepy – str. 62 vstupujících s do 
právních vztahů, str. 35 částka by šla zohlednit. 
Místy došlo zřejmě nastavení softwaru k rozhození textu. 
Obvyklé vybavení rodinné domácnosti – součást SJM, na str. 15 v pořádku. 
Formálním specifikem jsou názvy drobných podkapitol, resp. částí. Tyto jsou uvedeny tučně 
jako věty s tečkou – je otázkou, zda se jedná o formální nedostatek, anebo o alternativu. 
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   V rámci ústní obhajoby se autorka zaměří na následující otázky: Za prvé v rámci ochrany 
třetích osob by bylo vhodné stručně analyzovat ochranou šestiměsíční lhůtu v  § 733. 
Autorka by v rámci ústní obhajoby mohla demonstrovat jistý přehled aktivní legitimace 
manžela/manželů v rámci vlastnických žalob a dále v rámci odpůrčí žaloby.  
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Předložená práce splňuje formální i obsahové 
požadavky kladené na tento druh prací a proto 
ji doporučuji k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 

 
 
V Praze 15. 4. 2019 
 

                                                                    JUDr. et MUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D. 

 
 _________________________ 

 
Oponent diplomové práce 

 


