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   1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuji za  velmi 
aktuální. Autorka totiž předkládá srovnávací studii velmi zajímavé
problematiky, kdy srovnává dvě právní úpravy české, dnes a v 
budoucnu účinnou, s právní úpravou italskou. Je zřejmé, že 
diplomantka měla možnost přímo na místě, totiž na italských 
universitách, danou tématiku studovat, a také ji s tamními 
odborníky diskutovat.

 
  2.  Náročnost  tématu  na  teoretické  znalosti,  vstupní  údaje,
jejich  zpracování  a  použité  metody:  Zvolené  téma  je  nepochybně
náročné  na  znalost  zpracování  vstupních  údajů,  jinak  řečeno,
autorka  nutně  musela  prostudovat  značné  množství  právních
předpisů, ale také se seznámit s velmi širokým spektrem literatury
knižní  i  časopisecké,  ale  také  s  bohatou  judikaturu,  naší  i
italskou.
   Pokud jde o metody, které autorka používala, je to především
metoda  analytická,  vhodně  skloubená  s  metodou  syntetickou.  V
určité části své práce používá diplomantka i metodu srovnávací  )
viz výše). 
   Nutno konstatovat, že práce je zvládnutá dobře jak po stránce 
adekvátního „vytěžení“ literární matérie, tak po stránce 
metodologické.

   3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je 
rozdělena do 4 kapitol, jimž předchází úvod, následuje závěr, a 
pak ještě seznam zkratek, seznam použité literatury (vhodně 
učleněný), summary a klíčová slova.
   První kapitola je věnována obecným otázkám, zejména pojmům: 
výživné, vyživovací povinnost, ale také rozhodným ukazatelům výše 
výživného. Autorka zde probírá i otázku sankcí neplnění vyživovací
povinnosti v trestněprávní rovině, a následně se věnuje naopak 
otázce plnění výživného. V exkurzu se diplomantka zamýšlí nad 
celou známou právní dobou rubrikované problematiky, tj. počínaje 
římskou rodinou.
   V druhé kapitole autorka pojednání o vyživovací povinnosti mezi
manžely a partnery (nejen tzv. registrovanými), a to včetně svazků
ne-statusových. Ve třetí kapitole pak zkoumá vyživovací povinnost 
v případě, kdy dojde k rozvodu manželů, zániku partnerství, či 
separaci manželů.



  Čtvrtá kapitola představuje vhled do problematiky výživného s 
cizím prvkem. Autorka tu čtenáře seznamuje i s příklady zásadní 
judikatury.

   4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou.
Autorka se umí pěkně vyjadřovat, práce je čtivá. Podle mého názoru
se jí podařilo vyhnout se popisnosti. Velmi pěkně pracuje nejen s 
literárními prameny, ale také s judikaturou. Práce je přehledná. 
Zásadní chyby práce neobsahuje.

   5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu 
naznačené cíle.
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Autorka prokázala 
schopnost samostatné práce, a to jak při výběru a zpracování 
literatury, resp. judikatury, tak i při vlastním sepsání 
práce.
C/ Práce s literaturou: Na konci práce je zařazen seznam 
literatury, monografické, odborné články, zahraniční, 
rozsáhlý seznam judikatury, soupis internetových zdrojů; 
sluší poukázat na dlouhý seznam italských právních předpisů. 
Celkově jde o velmi bohatý rejstřík. Rovněž značně bohatý je 
poznámkový aparát vedený pečlivě lege artis. 
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru autorka 
analyzovala dané téma v řádné hloubce a pro účely práce 
tohoto druhu více než dostatečně.
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné 
výhrady (viz také výše). Dostatečnou přehlednost lze ocenit.

    6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Uvítala 
bych, kdyby se diplomantka mohla informovat o případných úvahách 
italského zákonodárce, pokud jde o zakotvení právní úpravy 
výživného manžela (rozvedeného, separovaného), ev. také jiných 
osob, obdobně postižených.

    7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k tomu, 
že předložená diplomová práce všechny požadavky kladené jak po 
stránce obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, 
doporučuji práci k obhajobě. 

    8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.
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