
Zájem dítěte a rozvod rodičů v českém a norském právu 

 

Abstrakt 

 

Rigorózní práce popisuje, analyzuje a komparuje platné právní úpravy rozvodu manželství 

s nezletilým dítětem, rodičovskou odpovědnost po rozvodu manželství a jednotlivá porozvodová 

uspořádání v České republice a v Norském království. Práce vymezuje nejlepší zájem dítěte a 

hodnotí, jak je tento zájem dítěte v obou právních úpravách při rozvodu manželství vnímán, 

naplňován a chráněn. Zabývá se také úlohou a kompetencemi orgánu sociálně právní ochrany dětí 

v obou zemích.  

Rigorózní práce je složena ze sedmi částí. První část je věnována samotné koncepci právní 

úpravy rozvodu manželství s dítětem a jeho ochranou. V druhé kapitole jsou pak vymezeny 

klíčové termíny pro tuto práci, a to nejlepší zájem dítěte a blaho dítěte. V třetí stěžejní části jsou 

popsána a analyzována jednotlivá kritéria, která jsou rozhodná pro úpravu poměrů k dítěti pro 

dobu po rozvodu manželství. Zvolená dělba vychází z judikatury Ústavního soudu ČR a jednotlivá 

kritéria jsou doplněna o rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Čtvrtá, rovněž stěžejní, 

část práce se pak zabývá rodičovskou odpovědností v době po rozvodu manželství, dále analýzou 

jednotlivých porozvodových modelů uspořádání rodin, zabývá se jejich výhodami, ale i 

problematickými aspekty. Pátá, zbytková kapitola práce, je věnována oblastem, jež autor považuje 

za významné z hlediska ochrany nejlepšího zájmu dítěte v rozvodu manželství. Jsou zde zahrnuta 

témata jako psychologické dopady rozvodu manželství na dítě, syndrom zavrženého rodiče, 

znalecké posudky, velmi aktuální Cochemská praxe a úloha orgánu sociálněprávní ochrany dětí 

při ochraně zájmu dítěte.  

V šesté části práce je popsána a analyzována norská právní úprava rozvodu manželství, 

která je zároveň komparována s českou právní úpravou. S ohledem na výrazné odlišnosti od české 

právní úpravy jsou zde zahrnuty i procesní otázky průběhu rozvodu manželství v Norsku. Stejně 

jako v české právní úpravě je zde obsažena analýza rodičovské odpovědnosti dle norského práva 

a úloha a kompetence Barnevernet jako norské sociální služby pro zajištění ochrany nejlepšího 

zájmu dítěte. V poslední, sedmé části práce, je pak pojednáno o administrativních rozvodech 

v Evropě a jejich podobám v dalších zemích. V jednotlivých kapitolách jsou uvedeny autorovy 

návrhy de lege ferenda pro českou právní úpravu. 
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