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1. Aktuálnost (novost) tématu: 
Aktuálnost tématu je nesporné. Vyživovací povinnost (specifika, výše či jeho vymáhání) je 
společenským fenoménem doby a je odrazem postmoderny. Autorka však šla ve své práci 
ještě dále a zpracovala komparatistickou studii české a italské právní úpravy, což snad nebylo 
doposud vůbec řešeno.  
  
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a použité metody: 
Komparatistický přístup je náročný z podstaty věci, nadto zde jde o téma až právně 
sociologické, proto je požadavek na teoretické i praktické znalosti včetně vstupních údajů 
enormní. To dokládá samotný výčet zdrojů, se kterými autorka pracovala. Práce kromě 
komparace obsahuje analytickou a syntetickou metodu.   
 
3. Formální a systematické členění práce: 
Předložená práce je členěna do čtyř částí rovnoměrně rozložených. Vedle stojí samotný úvod 
a závěr. Jako zdánlivě nesourodá se jeví kapitola čtvrtá – Exkurs do problematiky výživného 
s mezinárodním prvkem, ale při čtení práce jako celku lze její zařazení ospravedlnit. 
Systematiku práce hodnotím jako srozumitelnou a celkově pro čtenáře přehlednou. Práce je 
čtivá.  
 
Pokud jde o formální stránku práce, hodnotím ji dobře, stejně tak stránku stylistickou.  
 
4. Vyjádření k práci: 
Práce je dle mého názoru zdařilá. Oceňuji autorčinu odvahu v relaci zvoleného tématu i 
schopnost autorky problematiku uchopit a vyložit. Na mnoha místech potvrzuje, že jí italská 
právní úprava není cizí. Zásadní chyby jsem nenašel. 
 
5. Kritéria hodnocení práce: 
A) Splnění cíle práce: Práce podle mého názoru splňuje v úvodu vytyčený cíl. 
B) Samostatnost při zpracování tématu: Autorka prokázala schopnost samostatné práce při 
výběru tématu a literatury, taktéž i při samotném sepsání práce. 
C) Práce s literaturou: Seznam použité literatury hodnotím jako dostatečný.  
D) Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru hloubka provedené analýzy je dostatečná 
a odpovídá diplomantem vytyčenému cíli. 
E) Úprava práce: K úpravě práce nemám výhrad. 
 
 



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
Při obhajobě by se diplomantka mohla podrobněji vypořádat s kritériem přiměřenosti 
příspěvku poskytovanému oprávněnému manželovi v italském právu.  
 
7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 
 
8. Navržený klasifikační stupeň: 
Výborně. 
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