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Aktuálnost tématu 

 Práce je nepochybně aktuální, neboť jak vypořádání společného 

jmění manželů ve vztahu k vypořádání vzájemných práv a povinností 

plynoucích z jejich společného bydlení jsou frekventovanými případy, 

kterými se musí velmi často zabývat právní praxe (soudů, notářů, 

advokátů). Toho si byla zřejmě zcela správně vědoma i diplomantka, která 

při zpracování zvolené problematiky věnovala v práci zvláštní zájem 

zejména současné judikatuře obecných soudů. 

 

Náročnost tématu 

 Zvolená problematika klade určité nároky na teoretické i praktické 

znalosti diplomantky, a to jak pokud jde již o otázky společného jmění 

manželů a jeho vypořádání, tak o otázky společného bydlení a jeho 

vypořádání, kteréžto právní následky nastávají zpravidla zánikem 

manželství. Obě tyto části práce diplomantka svědomitě zpracovala 

s přihlížením prakticky ke všem otázkám, které se u těchto problematik 

vyskytují. To, co jsem v diplomové práci postrádal, byl větší důraz 

diplomantky na vzájemný vztah těchto dvou vypořádání. 

 Jinak předložená práce přesvědčuje o celkově solidních znalostech 

diplomantky pozitivněprávní úpravy, o uspokojivém přehledu po odborné 

literatuře a o velmi dobré orientac i v praxi obecných soudů. Svědomitost 
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zpracování a zřejmý zájem o zkoumanou problematiku jsou důležitým 

rysem předložené práce. 

 Pokud jde o jazykovou a stylistickou úroveň práce, rovněž ta je 

uspokojivá. Diplomantka se celkově věcně, srozumitelně, někde však až 

přespříliš stručně vyjadřuje. 

 Při ústní obhajobě doporučuji věnovat zvláštní pozornost 

problematice, kterou se diplomantka zabývá až ve IV. části své práce, tj. 

vzájemnému vztahu vypořádání společného jmění manželů a vypořádání 

jejich práv a povinností plynoucích z jejich bydlení. Tato problematika 

měla podle mého názoru vystoupit výrazněji do popředí při zpracování.  

 

 Předběžně hodnotím práci :  dobře. 
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