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Předložená práce má 128 stran vlastního textu, takže základní kriterium 
pro posouzení práce jako práce rigorózní splňuje. 
 
Kandidátka zvolila velmi široké téma, tedy nejen obvyklou analýzu 
společného jmění manželů, ale i další související vztahy mezi manžely, 
jakými jsou vyživovací povinnost či společný nájem bytu. 
 
Práce by mohla být nazvána například i  jako „průvodce judikaturou 
týkající se majetkových vztahů mezi manžely“, protože kandidátka 
v podstatě téměř na každé stránce judikaturu cituje. Na straně jedné je 
tato metoda přínosná zejména z praktického hlediska, ale na straně druhé 
někdy uvedená praktičnost je na úkor teoretických úvah založených na 
rozboru právních vztahů. Nicméně uvedený praktický rys práce není podle 
mého soudu důvodem, proč práci označit jako nezpůsobilou. Je patrno, že 
kandidátka ve své právní praxi se zvoleným tématem často zabývá a 
využití praktických zkušeností není samozřejmě na škodu. 
 
K práci mám tyto detailní připomínky: 
 
Na straně 36 a 37 se kandidátka kriticky vyjadřuje k důsledkům převzetí 
závazku jen jedním z manželů, zejména v úvěrových vztazích či obecně 
k závazku přijatému jedním z manželů, kdy rozsah závazku přesahuje 
míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů. Vedle kritiky důsledků 
právní úpravy mi zde chybí názor na možnou jinou právní úpravu. 
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Totéž se týká i určitého „povzdechu“ na straně 38 poslední odstavec 
v případě postižení majetku manželů výkonem rozhodnutí či exekucí. 
 
Na straně 44 ve druhém odstavci se kandidátka vyjadřuje ke 
„zkostnatělým výkladům“ katastrálních úřadů v případě zápisu nemovitých 
věcí darovaných manželům za trvání manželství. Chybí mi zde alespoň 
stručný příklad tohoto výkladu. 
 
Na straně 82 ve třetím odstavci je porovnávány soudní praxe při 
hodnocení úkonů manželů krátících věřitele. Zde je ovšem srovnávána 
praxe civilního a trestního soudu. Nevidím důvod, proč by trestní soud měl 
při zkoumání viny obžalovaného aplikovat ustanovení o odporovatelném 
právním úkonu podle občanského zákoníku. 
 
V závěru kandidátka navrhuje institut společného jmění manželů zrušit a 
nahradit jej nabýváním do podílového vlastnictví. Je otázkou, zda takovéto 
implicitní řešení je tím pravým, ale respektuji názor kandidátky. 
 
Jazykovou stránku práce hodnotím jako vcelku dobrou, až na používání 
některých neologismů jako například „nedlužný“ manžel. Dále se přiznám, 
že vůbec nerozumím větě na straně 127 druhý odstavec : „ Toto široké 
uplatnění a způsobilost všudypřítomnosti mne nakonec vedly …“.  
 
Práce obsahuje poznámkový aparát, odkazy na judikaturu a na použitou 
odbornou literaturu. 
 
Práce doporučuji k obhajobě. 
 
V Praze dne 28.1. 2011 
 

JUDr. Tomáš Pohl 
 
 
 
 


