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POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 

Jméno diplomanta: Anežka Večeřová 

Téma práce: Společné jmění manželů z pohledu ochrany před závazky 
druhého z manželů 

Rozsah práce: 63 stran vlastního textu 

Datum odevzdání 
práce: 

15. 03. 2019 (el. i tištěné podoby) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Diplomantkou zvolené téma lze považovat nikoliv za nové, nýbrž za aktuální. Téma si 
uchazečka sama vybrala jako téma individuální, kterému se chce právě v práci tohoto 
druhu podrobně věnovat. Důvodem byla zřejmě i skutečnost, že již měla možnost 
seznámit se s určitými praktickými situacemi, kde zjistila, že právě u institutu 
společného jmění manželů se nastane střet jeho ochranné funkce s ochranou třetích 
osob. Tato skutečnost pak klade zvýšené nároky na rozhodovací činnost soudů v této 
oblasti, což mimo jiné způsobuje, že se právní praxe na tomto poli neustále dynamicky 
vyvíjí. Autorka tento vývoj ve své práci reflektuje, a to zejména tím, že pracuje nejen 
s dostupnou odbornou literaturou, ale rovněž i s judikaturou, zejména Nejvyššího 
soudu. K obojímu přistupuje autorka nejen způsobem nekritického přejímání názorů, 
ale snaží se nalézt řešení a představit vlastní návrhy de lege ferenda. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 

 
Zpracování diplomantkou zvoleného tématu vyžaduje znalosti nejen teoretického pojetí 
institutu společného jmění manželů, ale i problematiky neplatnosti právního jednání 
včetně procesních aspektů zvoleného tématu. Navíc je nutné zdůraznit, že se autorka 
nemohla omezit pouze na účinnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ale musela se nutně zabývat i 
předchozí právní úpravou v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších přepisů. Problematice společného jmění manželů, jeho modifikacím i 
dalším otázkám se společným jměním souvisejícím je v české právní teorii tradičně 
věnována značná pozornost. Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, při čemž 
lze čerpat z bohaté monografické i časopisecké literatury, odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu. Níže bude posouzeno, zda si diplomantka tyto 
teoretické otázky dostatečně osvojila a zda je její práce s těmito základními východisky 
koherentní. 
Z níže nastíněného formálního členění práce vyplývají i následující použité právně 
hermeneutické metody, tedy metody zkoumání práva. Autorka použila jednak metodu 
deskriptivní, dále pak převážně metodu analytickou, která vykládá právo pomocí 
rozložení tohoto celku na jednotlivé části, což vede ke snazšímu pochopení 
jednotlivých institutů za použití metody gramatické, která je základní metodou pro 
vnímání psaného textu zákona. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Po formální stránce je práce rozčleněna do sedmi kapitol, a to včetně úvodu a závěru. 
Jednotlivé kapitoly se dále vnitřně člení. Součástí práce je seznam použitých zkratek, 
seznam použitých zdrojů, abstrakt (v českém a anglickém jazyce, v obou jazycích je 
v práci uveden rovněž název práce a klíčová slova). Názvy jednotlivých kapitol 
odpovídají jejich obsahu. V úvodu diplomantka formuluje cíle práce, a to: „komplexní 
rozbor právní úpravy rozsahu, správy a vypořádání společného jmění manželů, 
vymezení co nejpřesnější hranice mezi majetkem ve společném jmění a ostatním 
majetkem a analýza možností ochrany společného jmění při jeho správě v českém 
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právním řádu se zvláštní pozorností věnovanou institutu relativní neplatnosti právního 
jednání.“ Stanovenému cíli je podřízena struktura práce. Nejprve se autorka zaměřila 

na vymezení institutu společného jmění manželů (kapitola 2.) a posléze na popsání 
jeho režimů (kapitola třetí). Dále se zabývala zásadní problematikou ve vztahu 
k zvolenému tématu, a to správou společného jmění (kapitola 4.), stručné popsala 
zánik a zrušení společného jmění (kapitola 5.) a opět rozsáhleji se zaměřila na 
problematiku vypořádání společného jmění (kapitola 6.), a to zejména na její procesní 
aspekty. V závěru (kapitola 7.) autorka shrnuje obsah své práce a zaujímá stanovisko 
ke zpracovávané problematice, při čemž pro její závěry lze nalézt oporu v textu práce. 
Formální členění na kapitoly a podkapitoly pak systematickému členění odpovídá 
(srov. výše). Lže uzavřít, že formální a systematické členění byly provedeny vhodně. 

 
4. Vyjádření k práci 

 
Celkově práci hodnotím jako zdařilé zpracování zvoleného tématu. Práce je přehledná 
a přitom se diplomantka dokázala vyvarovat popisnému zpracování. Tak např. na s. 21 
a 53 konfrontuje různé názory, např. na s. 16 se nebojí kritické polemiky a na mnoha 
místech uvádí své názory (vedle závěru též např. na s. 15, 16, 27, 38, 45, tj. zcela 
konzistentně napříč celou prací). Rovněž kladně hodnotím, že autorka průběžně 
pracuje s relevantní judikaturou (přes šedesát citovaných judikátů), kterou vhodně 
vybírá, nenásilně začleňuje do textu práce a hlavně kriticky interpretuje. Předložená 
práce je čtivá, neobsahuje zásadní věcné chyby a dostatečně prokazuje teoretické 
znalosti autorky a její schopnost zpracovat dané téma do podoby juristického výkladu. 
Lze uzavřít, že práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce, v mnohém 
je i převyšuje a tomu odpovídá navržený stupeň hodnocení. 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Hodnocená práce splnila cíle, které si diplomantka 

v úvodu vytyčila. 

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to 

nejen při studiu odborné literatury a relevantní 
judikatury, ale i při sepsání vlastního textu práce. 
Automatická kontrola shod provedená 
systémem theses.cz generuje dokument čítající 

721 stran, představující 37 dokumentů obsahujících 
shody. Míra shody však v žádném dokumentu 
nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto 
obsáhlý dokument prostudovat, lze konstatovat, že 
nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů, citací zákonných textů či 
judikatury, které logicky musí být shodné. Na 
základě uvedené kontroly shod tedy nelze učinit 
závěr o tom, že by diplomantka nepostupovala při 
tvorbě práce lege artis. 

Logická stavba práce Zvolená systematika práce je vhodná. Jednotlivé 
části na sebe tematicky navazují a jejich předmět 
patří do problematiky práce. (Podrobněji k této 
problematice viz bod 3.) 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Součástí práce je seznam odborné literatury, 
z něhož je zřejmé, že diplomantka pracovala 
s téměř třiceti odbornými publikacemi a odbornými 
články, na které v textu práce odkazuje formou 
poznámek pod čarou (práce jich obsahuje celkem 
244). K práci s judikaturou (přes šedesát judikátů) 
srov. kladně již výše. Zpracování práce svědčí o 
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tom, že diplomantka odbornou literaturu nejen 
vyhledala, ale že ji nastudovala a pracovala s ní 
způsobem ve vědecké práci obvyklým. 

Diplomantka v práci neuvádí žádné srovnání se 
zahraniční právní úpravou, a tak tedy nepracovala 
s žádnou zahraniční literaturou. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Diplomantka zpracovala zvolené téma 
dostatečně. Vyhnula se popisu právní úpravy a 
zaměřila se zejména na dílčí otázky řešené soudní 
praxí. Napříč celou prací propojuje hmotněprávní a 
procesně právní aspekty zvolené problematiky. 
Provedená analýza ve vztahu k zadanému tématu 
je na zcela dostatečné úrovni. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Autorce musím pouze vytknout místy „rozhozený“ 
text, k čemuž došlo zřejmě chybným nastavením 
formátování. Velikost písma i jeho rozpal je 
standardní, počet úhozů pravděpodobně odpovídá 
průměrné normostraně. Součástí práce nejsou 
grafy ani tabulky, což je vzhledem k obsahu práce 
pochopitelné. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na velmi 
dobré úrovni. Drobné nedostatky jsou pouze 
v interpunkci či ojedinělých překlepech (např. na s. 
62), což svědčí o pečlivosti diplomantky, s jakou 
přistoupila i ke konečné gramatické a jazykové 
korektuře textu. 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 
Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
Diplomantka se v práci zabývá poměrně rozsáhle i problematikou institutu neplatnosti 
právního jednání. Správně uvádí, že právo dovolat se neplatnosti svědčí pouze 
opomenutému manželovi, který tak může učinit vznesením námitky nebo podáním 
žaloby. Při ústní obhajobě práce nechť diplomantka provede rozlišení mezi oběma 
procesními úkony. 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
diplomová práce, jak po stránce obsahové, 
tak po stránce formální, splňuje požadavky 
kladené na tento druh prací, a proto 
doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Výborně. 

 
 
V Praze dne 25. dubna 2019 
 
 

_____________________________ 
JUDr. Dita Frintová, Ph.D. 
vedoucí diplomové práce 


