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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autorka předkládá k posouzení rigorózní práci na téma, které lze – i s ohledem na současný 
vývoj a legislativní návrh v PS – označit za aktuální a které si sama se svého zájmu (jenž je 
z autorčina textu patrný a jistě autentický) zvolila a zpracovala.  K práci samotné a její metodě 
mám ovšem několik zásadních připomínek:   
1. V práci postrádám náležité stanovení základních vědeckých cílů, tezí a především 

metodologických postupů. Autorka píše, že chce zhodnotit aktuální právní situaci v ČR, 
neuvádí však již „jak“, tj. pomocí jakých kritérií a výzkumných (dílčích) otázek.  

2. Dále píše, že okrajově se chce věnovat vybraným evropským státům, přičemž zvolila 
Rakousko a Itálii; čtenáři ale není jasné, proč právě tyto dvě země, jaká je motivace autorky 
pro tyto geografické oblasti, jaké výzkumné teze touto volbou chce podpořit či naopak 
vyvrátit. Proč se nevěnuje kupř. Německu, Francii, Španělsku a Chorvatsku? 

3. Autorka chce pojednat o rozdílnostech v právech a povinnostech registrovaných partnerů 
a manželů, resp. hovoří o komparaci institutu manželství a RP. Domnívám se, že 14 let od 
přijetí úpravy RP je takovýto cíl práce jen málo přínosný, neoriginální, neboť na dané téma 
již bylo publikováno nemálo odborných textů a kvalifikačních prací. Autorka v této 
souvislosti kupř. neobjevila zajímavou odbornou stať Miloše Holuba (srov. Holub, M.: 
Registrované partnerství? Ani ryba ani rak, Právní rozhledy, 2006, č. 9, str. 314), s níž by 
mohla dosavadní vývoj nějak konfrontovat či se k této práci vůbec nějak odborně vymezit.  

4. Tematickým okruhem má být občanské právo (nikoli rodinné).  
5. Pracuje-li autorka s učebnicemi a sborníky, je třeba v citaci uvádět jméno autora příslušné 

citované kapitoly. 
6. vytýkám rovněž neaktuálnost demografických a statistických dat (str. 9) – autorka jako 

relevantní data cituje údaje z roku 2014, přičemž za posledních 6 let došlo k dalšímu vývoji. 
7. celá kapitola první přináší jen málo nových poznatků, je jakýmsi selektivním kompilátem 

poměrně kusých a notoricky známých informací 
8. kapitola druhá se snaží pojmout téma, jež by samo vydalo na kvalifikační práci vyššího 

stupně, což bohužel opět v daném rozsahu vede jen k povrchnímu opakování školních 
výkladů či nepřínosné parafrázi zákona.  

9. neznám pojem „dohoda o dětech“ 
10. nerozumím pojmu „míra zrušitelnosti“ registrovaného partnerství – str. 18 
11. na str. 18 autorka správně uvádí, že zatímco partneři mají stejná práva a povinnosti, manželé 

mají rovná práva a povinnosti; bohužel tam, kde by měl začít její odborný výklad, tj. 
zamyšlení nad rozdílností a smysluplností odlišného vyjádření, autorka toto tvrzení přejde 
bez dalšího.  

12. totéž se opakuje na str. 21, kdy autorka správně píše, že k zamyšlení zůstává…avšak sama 
své úvahy čtenáři nesdělí 



13. přínos celé kapitoly 2 tak zůstává velmi nejasný, sporný, doktrínu rozhodně v žádném 
smyslu nikam neposouvá  

14. další výtka směřuje k autorčině logice sdělování poznatků: místy (kupř. str. 24, 80) se v práci 
vyskytuje její vyjádření uvozené slovy „domnívám se“, což implikuje autorčinu domněnku, 
která by však měla být v odborném textu doložena argumenty, závěry a dílčími výstupy, 
aby vůbec byla s to čtenáře o něčem přesvědčit. Jinak totiž zůstává jen nezdůvodněným 
pocitem autora.  

15. dobře nepůsobí ani opakování téže citace z komentáře na více místech práce (str. 12 a 26 
– pozn. 66) 

16. nerozumím pojmu „upustil postoj“ – str. 30 
17. náhradnímu mateřství se říká surogátní (pojem subrogace se užívá jinde, zejm. 

v závazkovém právu) – str. 31 
18. str. 32 – řada otázek bez sebemenší snahy o hledání odpovědi. Autorka jako by rezignovala 

na to, že je jejím posláním je právě předloženou prací hledat odpovědi na sporné otázky.  
19. kapitola čtvrtá je z valné části mimo téma (4.1), nakolik jde o obecné výklady o osvojení, 

jež by opět mohly posloužit pro samostatnou kvalifikační práci. Přínos těchto pasáží je 
z hlediska zvoleného tématu zcela nerelevantní. str. 33-55 tak bohužel představují přehled 
učebnicových notoriet a parafrází zákona, zcela bez jakékoli přidané hodnoty.  

20. kriticky se dívám i na její přístup ke stěžejnímu judikátu ÚS (7/15), jehož obsah se snaží 
shrnout na str. 57-61. Především shrnutí není zde vhodnou metodou, judikát by zasluhoval 
skutečnou analýzu. Ta absentuje a místo ní autorka překopíruje dlouhé pasáže z citovaného 
judikátu zabírající v souhrnu minimálně 2 normostrany. Takto si práci s judikaturou na 
úrovni rigorózní práce nepředstavujeme.  

21. ani vlastní subkapitola o homoparentální adopci (4.4)  nepřekročí wikipedické poznatky, ba 
dokonce wikipedie obsahuje poznatků výrazně více a lépe strukturovaných a utříděných. 

22. k názvu kapitoly 5.1 – zmíněna je správně i lidská důstojnost, avšak v textu samé analýzu 
zásahu do lidské důstojnosti nenalézáme.  

23. ke kapitole 5.3 – neporozuměl jsem volbě judikátů, jediné, co autorka ke svému výběru 
uvedla, je to, že je považuje za stěžejní. Proč a na základě čeho ovšem čtenáři nesděluje. 
Nicméně i zde je o pouhou deskripci vcelku arbitrárně zvolených a za sebou 
„poskládaných“ judikátů bez zřetelné autorské sjednocující linie.  

24. práce tak působí v rozhodující míře jako nekritický kompilát pasáží vybraných z děl jiných 
autorů, a to ještě nikoli všech relevantních. Přetrvávajícím nedostatkem je rovněž 
skutečnost, že autorka ve své práci v podstatě rezignuje na skutečné zohlednění zahraniční 
doktríny. 

 
2. Logická struktura a členění rigorózní práce:  
viz výše 
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 
připomínky viz výše  
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava rigorózní práce 
V práci jsem bohužel také narazil na několik podstatných gramatických chyb (kupř. str. 7 – země 
akceptovaly – shoda přísudku s podmětem; str. 25 – byla přiznána práva; str. 33 – zájmeno jenž 
v nesprávném tvaru; str. 76 – které se domáhaly – tj. ty páry) či překlepů (str. 9 – 
zrovnoprávněním rodin; titul za jménem prof. Sládečka je DrSc).  
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 



Autorka své výklady omezuje na učebnicové notoriety a v daném rozsahu velmi zkratkovitě 
popisuje zákonná ustanovení. Nedostatečná je nadále i samotná práce se zdroji.  
 
6. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce 
Dospívám k závěru, že práce není nesplňuje požadavky, jež jsou kladeny na kvalifikační práce 
tohoto stupně. Neprokazuje hlubší ucelené a utříděné teoretické znalosti vybrané 
hmotněprávní problematiky, jakož ani souvisejících otázek ani celkovou širší orientaci 
v citovaných oblastech.  

 
Závěr:  

Předložená práce zatím neprokazuje autorčinu samostatnost ve smyslu čl. 4 rigorózního řádu při 
zpracovávání zvoleného tématu, její schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně a 
příslušné judikatuře za použití adekvátních vědeckých metod práce. Práci proto bohužel nemohu 
doporučit v této podobě k ústní obhajobě, nýbrž k zásadnímu přepracování, a to jak 
z obsahového, tak metodologického hlediska.  

 
Rigorózní práci hodnotím stupněm: nedoporučuji k obhajobě.  
 
 
Datum: 17. 5. 2020    Podpis oponenta rigorózní práce 


