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OPONENTSKÝ POSUDEK (RIGORÓZNÍ PRÁCE) 
 
Jméno rigorózanta: Mgr. Petra Andršová 
Téma práce: Zájem dítěte a rozvod rodičů v českém a norském právu 
Rozsah práce: 329 994 znaků včetně mezer (dle prohlášení autorky), tj. 183,33 

NS) 
Datum odevzdání 
práce: 

19. 04. 2020 (elektronická podoba) 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Autorkou zvolené téma (zájem dítěte a rozvod rodičů) lze samo o sobě 
považovat za tradiční. Autorka však hodlá práci vystavět primárně na komparaci 
českého a norského práva. Jde tak o zaměření vysoce aktuální – fungování norského 
systému sociálně-právní ochrany dětí je z obecně známých důvodů předmětem zájmu 
široké odborné i laické veřejnosti. O jiné srovnávací práci zaměřené na toto téma 
pokud jde o český a norský právní řád, není aktuálně oponentu nic známo, z tohoto 
pohledu se tak téma jeví i jako nové (nedostatek podobných prací je dán primárně 
jazykovou bariérou). 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorózantka osvojila 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje a zda je schopna jejich náležité aplikace v samostatné tvůrčí činnosti. 
 

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

použité metody 
 
  Jak již bylo uvedeno výše, jde o téma, jemuž je v české familiaristice 
věnována dlouhodobá pozornost. V tomto ohledu je tedy možno čerpat ze 
standardního okruhu literárních zdrojů a rovněž z judikatury – tedy pokud jde o český 
právní řád. Dohledávání původních norských zdrojů samozřejmě obtížnost zpracování 
tématu zásadně násobí, a to tím spíše, že úspěšné zpracování tématu je nemyslitelné 
bez práce s judikaturou v obou právních řádech. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat ze standardní odborné 
literatury, jak učebnicové, tak časopisecké (pokud jde o český právní řád), odpovídá 
požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce rozdělena do sedmi kapitol (k nimž je nutno 
připočíst úvod a závěr). V úvodu vytyčuje autorka cíl práce (srov. dále). Prvních pět 
kapitol je věnováno zejména české právní úpravě (byť s exkurzem na Slovensko v kap. 
1.3.4) a s přesahy do judikatury ESLP. Autorka postupuje při stavbě práce logicky a 
přidržuje se osvědčeného postupu od obecného k dílčímu. Tak nejprve v kap. 1 
pojednává o rozvodu manželství (kde manželé mají společné dítě) v ČR, dále 
analyzuje nejlepší zájem dítěte (kap. 2) a úpravu poměrů k dítěti a jeho kriteria (kap. 3). 
V kap. 4 logicky navazuje jednotlivými možnostmi uspořádání poměrů bývalých 
manželů a dítěte pro dobu po rozvodu. V kap. 5 se věnuje dílčím vybraným otázkám. 
Teprve v kap. 6 (o rozsahu 27 stran textu) se věnuje právní úpravě zkoumané 
problematiky v Norsku. V kap. 7 pak připojuje stručný exkurz k otázce administrativních 
rozvodů v Evropě. Z celkového rozsahu práce 125 stran (vlastního textu) je tak norské 
právní úpravě věnováno 21,6 % textu (k tomu srov. dále). V závěru pak autorka své 
poznatky přehledně shrnuje a vyslovuje své vlastní hodnocení (o tom níže). 
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  Oponentské hodnocení: Systematika práce je zvolena vhodně. Autorka 
nejprve zkoumá problematiku v českých (a evropských intencích), po té se věnuje 
norské úpravě a na závěr přistupuje k samotné komparaci. Tomu odpovídá také 
formální členění na jednotlivé kapitoly. Systematické a formální členění tak odpovídá 
zvolenému tématu a zároveň odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  V úvodu autorka obšírně vymezuje cíl práce: „Cílem práce je tedy popis, 
analýza a porovnání platné právní úpravy rozvodu manželství s nezletilým dítětem v 
České republice a v Norském království. Práce popisuje a analyzuje výkon rodičovské 
odpovědnosti po rozvodu manželství v obou zemích s ohledem na zajištění nejlepšího 
zájmu dítěte a zkoumá i uplatnitelnost institutu střídavé péče při jeho ochraně. Práce 
má rovněž za cíl vymezit a podrobit analýze rozhodná kritéria pro porozvodové 
uspořádání rodiny, které by soudy měly při své rozhodovací činnosti zohledňovat. 
Zaměřuje se také na efektivitu jednotlivých právních nástrojů a mechanismů z pohledu 
ochrany nejlepšího zájmu dítěte. Nakonec má práce rovněž za cíl komparovat úlohu a 
jednotlivé kompetence orgánu sociálně právní ochrany dětí v obou zemích, které jim 
příslušné právní předpisy k ochraně nejlepšího zájmu dítěte svěřují.“ 
  Obecně lze konstatovat, že autorka předložila solidně zpracovanou práci, v níž 
se snažila řádně vypořádat s obtížemi, které s sebou komparace jako vůdčí metoda 
nese. Značný potenciál k tomu skýtala i studijní stáž, kterou autorka absolvovala a 
kterou na několika místech v práci zmiňuje (s. 7, 105, 112, 124). Práce upoutá čtenáře 
již tím, že kromě abstraktu v českém a anglickém jazyce je připojen také abstrakt 
v jazyce norském. Tu zvídavý čtenář bystří a doufá, že se mu (konečně) dostává do 
rukou dílo od autora, který je schopen překonat problém jazykové bariéry a nabídnout 
v práci skutečně aktuální vhled do norské právní úpravy podložený reprezentativní 
norskou odbornou literaturou. Čtenářova očekávání sílí po té, kdy se začte do 
vymezení cíle práce v jejím úvodu a ve spojení s tím, že komparace je avizována již 
v názvu práce, právem očekává, že komparační metoda bude v práci metodou 
stěžejní. Takto excitovaný čtenář se pak ovšem nemůže ubránit jistému rozčarování, 
když zjistí, že text týkající se Norska netvoří ani čtvrtinu práce (srov. výše) a pokud jde 
o zdroje týkající se norského práva, autorka čerpá ze dvou anglicky vydaných publikací 
(byť reprezentativních a aktuálních) a ze tří judikátů norského Nejvyššího soudu. 
Pokud je komparace avizována přímo v názvu jako nosná metoda práce, měla by 
obsáhnout přinejmenším třetinu, ne-li polovinu rozsahu práce.  
  Není zvykem oponenta počínat vyjádření k práci kritickými výtkami. Proto je 
třeba ihned dodat: tím nemá být řečeno, že práce není jinak kvalitně zpracována (srov. 
dále) či že autorka komparaci nezvládla. Spíše je třeba konstatovat, že autorka zcela 
neodhadla své možnosti a ve čtenáři vzbudila (vcelku zbytečně) přehnaná očekávání, 
která pak nedokázala naplnit. Předně je zřejmé, že i v rámci výše uvedeného rozsahu 
dokázala autorka přinést čtenáři cenné informace nejen o liteře norského zákona, ale 
dokázala problém zasadit i do širších souvislostí (norská mentalita a její poměr 
k autoritám a právu, norské chápání výchovy dětí proti českému přístupu atd.), rovněž 
dokázala český a norský právní řád lege artis komparovat a vyvodit z toho závěry, 
které mají oporu v jejích předchozích zjištěních. 
  Pokud jde o těžiště práce, to jednoznačně leží v české právní úpravě. Zde je 
na první pohled zřejmé, že autorka je schopna zpracovat své téma velmi podrobně a 
do velké hloubky. Předně pracuje s nadstandardním počtem zdrojů (celkem 124, z toho 
dva týkající se Norska), rovněž práce s judikaturou je nadstandardní (celkem 41 
judikátů českých soudů a k tomu 16 judikátů ESLP). Z předchozího plyne, že také 
evropský rozměr je v práci dostatečně zastoupen. Důkladnost a hloubka zpracování 
tématu je doložitelná také nadstandardně vedeným poznámkovým aparátem, který čítá 
celkem 409 poznámek pod čarou. 
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  Z dílčích výhrad upozorňuji na s. 13, kde autorka nejprve užívá právnickou 
hantýrku (sporný, nesporný, dohodový rozvod), naštěstí se od této hantýrky v dalším 
distancuje – mohla ovšem svůj distanc vyjádřit pregnantněji nejen pokud jde o 
„dohodový“ rozvod, ale také o výraz „nesporný.“ Jde ovšem o dílčí připomínku. 
Z formálních připomínek lze upozornit na občasné překlepy (např. s 40 a 41 – ESPL 
místo ESLP) apod. Rovněž jde o dílčí připomínku, množství překlepů napříč prací není 
excesivní. 
  Domnívám se, že uvedené výtky nesnižují hodnotu jinak solidně zpracované 
práce zásadním způsobem. 
  Práci hodnotím – i přes uvedené výtky – jako zdařilé zpracování tématu, 
a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování tématu i použitých právně-
hermeneutických metod. Práce vyniká zejména podrobností a systematičností 
postupu autorky, zejm. pokud jde o rozbor české právní úpravy. Komparace 
s Norskem je zdařilá a přináší cenné poznatky, nelze ji však prohlásit za vůdčí 
(primární) metodu vedení práce, jak by se podávalo z jejího názvu. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autorka tento cíl 

splnila. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu. Automatická 
kontrola shod provedená systémem theses.cz 
generuje dokument čítající 17.917 (!) stran, 
představující 471 dokumentů obsahujících shody. 
Míra shody však v žádném dokumentu nepřesahuje 
5%. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument v rámci časové dotace pro posouzení 
práce prostudovat, lze konstatovat, že nalezené 
shody se týkají povětšinou názvů právních předpisů 
či citací zákonných textů nebo citací judikatury, 
které logicky musí být shodné. Automatická 
kontrola shod provedená systémem Turnitin 
indikuje 120 zdrojů obsahujících shody, čímž 
generuje celkovou podobnost (overall similarity) 21 
%. Z toho je však třeba věnovat pozornost pouze 
zdroji č. 1, kde je indikována shoda 10 % (od zdroje 
č. 2 se vykazuje shoda 1 %). Pokud jde o zdroj č. 1, 
je třeba konstatovat, ani toto číslo samo o sobě 
ničeho nevypovídá, neboť jde o souhrn všech shod 
z jednoho zdroje (dspace.cuni.cz), v němž jsou 
ovšem agregovány jednotlivé dílčí zdroje z tohoto 
úložiště. Po prostudování pasáží označených 
systémem Turnitin pro tento zdroj konstatuji, že 
indikované shody se týkají především ustálených 
citací profilující teoretické literatury, ustálených 
právních obratů, zákonných ustanovení, judikatury 
či ustálených právních obratů. Na základě těchto 
kontrol tedy nelze učinit závěr, že by uchazeč 
nepostupoval při tvorbě práce lege artis. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
je možno ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 



 4 

citací  Ze seznamu vyplývá, že pracovala s více než 120 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru a rovněž s dostatečným 
množstvím judikatury. To je zcela dostačující 
vzhledem k požadavkům kladeným na práce 
tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu práce zpracovala co 
do podrobnosti způsobem odpovídajícím 
požadavkům na práce tohoto druhu. Lze tedy 
uzavřít, že autorka zvolené téma zpracovala a 
vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů je pravděpodobně vyšší než průměrná 
normostrana. Lze uzavřít, že úprava odpovídá 
požadavkům kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá. 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky k práci jsou obsaženy již výše v textu. 
 
6.2 V závěru práce autorka v rámci shrnutí otevírá tezi o dítěti jako „majetku rodičů“ v ČR 
a contrario dítě jako součásti společnosti v Norsku. V rámci obhajoby by autorka mohla 
pronést úvahu, nakolik může být norský model (resp. norské – autorkou naznačené – 
vnímání dítěte ve vztahu k rodině a ke společnosti) inspirativní v rámci České republiky. 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce jak po stránce formální, 
tak i obsahové, splňuje požadavky 
kladené na rigorózní práce, tj. prokázat 
schopnost k samostatné tvůrčí činnosti 
a hlubší znalosti ze zpracovávané 
tématiky, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 12. 05. 2020 
 
 

_________________________ 
doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
 


