
 

 

Rigorózní práce Mgr. Michaela Ryslové 

na téma 

„Manželství a jeho zánik“ 

  

P o s u d e k   o p o n e n t k y  

 

     Předložená rigorózní práce má celkem 136 stran. Je  rozdělena 

do úvodu, sedmi kapitol a závěru. Kapitoly jsou dále členěny, a to 

i vícečetně. Před úvodem je položen abstract a obsah, po závěru 

následuje seznam použité literatury, přílohy a resumé. Literaturou 

autorka rozumí monografie, časopisecké články, internetové a jiné 

zdroje; autorka rovněž uvádí právní předpisy, judikaturu atd. 

Okruh literatury je dost bohatý a stejně tak velmi bohatý 

poznámkový aparát svědčí dobře o tom, že doktorandka adekvátně s 

prameny pracovala, vhodným způsobem z ní čerpala - poznámkový 

aparát je veden pečlivě a lege artis.  

Po obvyklém úvodu autorka v první kapitole předestírá problematiku 

jako právního institutu. Zde se zabývá dost podrobně i otázkou 

formy sňatku a vyslovuje k tomu své stanovisko.  

        Počínaje druhou kapitolou se věnuje jednotlivým otázkám 

zániku manželství. A to nejprve otázkám obecným, pak historickému 

vývoji úpravy rozvodu. Následně se zabývá dnes účinnou právní 

úpravou jednotlivých variant rozvodu, přičemž zvláštní zřetel 

klade na otázky spojené s nezletilými dětmi.  

     Autorka v práci neopomíjí ani související otázku procesní 

právní úpravy relevantní pro rozvod. Právě tak neponechává stranou 

v budoucnu účinnou právní úpravu, totiž úpravu rubrikovaných 

otázek v zák. č. 89/2012 Sb.    

     Popisná předložená rigorózní práce rozhodně není, autorka 

volí spíš přístup analytický se srovnávacími prvky, všímá si 

problémových míst a zamýšlí se nad jejich řešením. Tu a tam 

zmiňuje případně zahraniční úpravy. Nebojí se vyslovit svá 

stanoviska k různým momentům především právní úpravy.  

     Lze konstatovat, že autorčin vhled do rubrikované tématiky je 



mnohem víc než dobrý, což je po přečtení práce očividné, stejně, 

jako je zřejmé, jakou péči své práci věnovala. 

  Autorka zvládla svůj úkol velmi úspěšně. Proto mám za to, že 

předložená práce splňuje požadavky kladené na práce  tohoto druhu 

a  d o p o r u č u j i  ji k přijetí. 

 

V Praze,    2012-08-16  doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. 

                                    oponentka 
 

 

 

 

 

 

 


