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Aktuálnost tématu 

 Téma, které si diplomantka zvolila za předmět své diplomové práce 

je bezesporu aktuální, zejména z hlediska právní analýzy náležitostí 

vzniku manželství, forem sňatku, následných vztahů mezi manžely, jakož i 

zejména zániku manželství. V poslední době se aktuálnost tohoto tématu 

zvyšuje znovu začínající diskusí o možnosti úpravy tzv. univerzálního 

párového soužití (nesporný vliv zejména francouzské právní úpravy). 

 Lze konstatovat, že práce velmi svědomitě analyzuje problematiku 

manželství jak z hlediska historického, tak z hlediska současnosti. Snad 

až přespříliš pozornosti bylo věnováno historickému vývoji. Zároveň však 

je třeba říci, že diplomantka na úkor toho nikterak neochudila rozbor 

současné platné právní úpravy. Je třeba zdůraznit, že diplomantka se 

pokusila, a to se zdarem, řešit celou řadu aktuálních sporných otázek 

spojených s manželstvím. 

 Zpracování tématu jako celku svědčí o velmi dobré teoretické 

připravenosti diplomantky, o jejím hlubším zájmu o zvolenou problematiku, 

o velmi solidním přehledu po rozsáhlé odborné literatuře, právě tak jako o 

orientaci v judikatuře jak Ústavního soudu České republiky, tak obecných 

soudů. Posuzováno z tohoto hlediska hodnotím celkově diplomovou práci 

jako velmi solidně zpracovanou, a to jak po stránce obsahové, tak i 

systematické a formální. 

 V závěru své diplomové práce se diplomantka pokouší o srovnání 

současné platné právní úpravy a připravované právní úpravy v návrhu 

nového občanského zákoníku. Dochází přitom k závěru, že současná 
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platná právní úprava je roztříštěna do několika právních předpisů, což 

není její přednost. Má za to, že tento nedostatek bude podle ní s přijetím 

návrhu nového občanského zákoníku překonán. 

 Škoda jen, že se diplomantka při tomto srovnání nepokusila v  

širších souvislostech zkoumat a zaujmout stanovisko, zda je v současných 

podmínkách vůbec namístě integrovat úpravu rodinněprávních vztahů jako 

nesporně zvláštního druhu soukromoprávních vztahů do širokého rámce 

občanského zákoníku. Ten mj. i tím nabývá svým rozsahem 

„monumentální“ podoby superzákoníku. Zároveň bude na diplomantce, 

aby při ústní obhajobě blíže osvětlila i svůj závěr, podle kterého 

navrhované změny, týkající se rodinněprávních vztahů, představují pokrok 

oproti platné právní úpravě. Jaká kritéria při tomto závěru diplomantka 

zvolila? 

 

 Předběžně práci klasifikuji pro její celkově mimořádně pečlivé 

zpracování zvolené tématiky, z něhož přesvědčivě vyplývá i hlubší zájem 

diplomantky o ní :  výborně. 
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