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Posudek vedoucího práce
na diplomovou práci zpracovanou na KTF UK

Diplomant:  Monika Matějková
Téma práce:  Příprava na život v manželství z hlediska kanonického práva
Rok předložení:  2011

Diplomantka rozdělila svou práci do tří částí.
V první části (Obecná a formální příprava před uzavřením manželství) se zabývá 

kanonickými zásnubami, přípravou na uzavření manželství z hlediska chronologického 
(vzdálenější, bližší a bezprostřední) a obsahového (pastorační a liturgická), jak ji pro Západní 
církev předpokládá Kodex kanonického práva.

Druhá část (Církevněprávní náležitosti ve světle snubního protokolu) je zaměřena na 
přípravu právní a v tomto smyslu představuje jádro práce. Pojednává se v ní o kanonické 
investigaci včetně manželských ohlášek, o eventuelních manželských překážkách a vadách 
manželského konsenzu, jejich existence by činila manželství neplatným, a konečně o (v dikci 
římského práva „privilegovaných“) formách uzavření manželství ve zvláštních případech – to 
vše v souvislosti s přípravou zápisu o uzavření manželství.

Konečně třetí část (Specifické komplikace zjištěné v předmanželském právně 
zjišťovacím řízení) se týká přípravy na uzavření manželství ve zvláštních případech, kdy 
zákon ad liceitatem actus zásadně zapovídá uzavření manželství bez předchozího přivolení 
příslušného ordináře (osoby bez bydliště, nezletilé, v církevním trestu apod.).

Práce dále obsahuje úvod, závěr, přehled použitých zkratek, výkaz bibliografie, devět 
příloh a české i anglické resumé. Práce je opatřena přiměřeným poznámkovým aparátem a má 
celkem 82 číslované strany.

Práce je přehledně rozvržena, je srozumitelná a opírá se o vybranou (českou i 
cizojazyčnou) odbornou literaturu, kterou diplomantka ve výkazu bibliografie správně
odlišuje od použitých pramenů. Na rovině obecného práva práce (při obrovském množství 
literatury) sotva může přinést nějaké vědecké novum. Jejím nesporným přínosem jsou však 
sociologické rešerše, které autorka v rámci zpracování tématu prováděla a jejichž výstupy 
jsou obsaženy v přílohách, jež poukazují na některá úskalí, s nimiž se lze v rámci právní 
přípravy na uzavření manželství v našich poměrech setkat. Zde diplomantka vítaným 
způsobem využila své profese pastorační asistentky v Centru pro rodinu při Arcibiskupství 
pražském.

Práci lze vytknout, že diplomantka v ní nezmínila motu proprio papeže Benedikta 
XVI. Omnium in mentem, jež se sice bezprostředně přípravy na manželství netýká, přesto 
s ním však souvisí, a to jak v manželství katolíků, tak v manželstvích smíšených. Stejně tak 
mohla diplomantka věnovat více pozornosti problému, kdy o svátost manželství žádají osoby 
katolicky pokřtěné, které lze považovat za nevěřící. Jde totiž o specifickou problematiku 
některých oblastí České republiky, která evokuje otázku po platnosti takových manželství, 
když manželská smlouva mezi pokřtěnými nemůže nebýt svátostí, avšak nevěřící strana není 
způsobilá tuto svátost přijmout.



2

Z á v ě r :

Protože práce splnila stanovené zadání a vyhovuje požadavkům, které jsou obvykle na 
práce tohoto druhu kladeny, doporučuji ji k obhajobě.

prof. JUDr. Ignác A. Hrdina, DrSc., O.Praem.,
vedoucí práce
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