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Rozsah práce: 164 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

září 2016 

 
 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma lze považovat jak za aktuální, tak i do jisté míry nové. Novost 
tématu lze spatřovat v tom, že na rozdíl od srovnatelných prací zpracovávaných na PF 
UK indikuje již název práce autorovo rozhodnutí zpracovat téma interdisciplinárním 
přístupem, totiž z pohledu právní vědy i sociologie. O tom, že manželství se na našem 
území historicky vyvíjelo – a v návaznosti na to se vyvíjela též právní úprava tohoto 
institutu, není pochyb. To se ostatně děje i dnes, v době moderní, resp. postmoderní, 
pro níž je zejména charakteristická relativizace hodnot označovaných jako tradiční. Tím 
je aktuálnost tématu ještě více zdůrazněna. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorózant osvojil 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
  K problematice, kterou rigorózant zpracovává, lze čerpat z bohaté literatury, 
jak právnické, tak sociologické, monografické i časopisecké, domácí i zahraniční. To do 
jisté míry ulehčuje zpracování tohoto tématu, což je však vyváženo volbou 
metodologie, kombinující právně-teroretický a sociologický přístup. To je naopak 
aspekt, který náročnost na zpracování zvyšuje. Autor musí prokázat znalost nejen 
(českého) soukromého práva, konkrétně institutu manželství a jeho vývoje, ale také 
musí prokázat schopnost zasadit tento právní vývoj do širších společenských, 
ekonomických a konec konců i politických souvislostí. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí z dané specifické oblasti, při čemž lze čerpat 
z bohaté literatury, jak monografické, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do dvou kapitol (k čemuž je třeba přičíst 
úvod a závěr). Již při pohledu na obsah práce je zřejmé, že autor téma zpracoval do 
velké hloubky a pečlivě. Je totiž třeba dodat, že ač má práce (pouze) dvě kapitoly, ty se 
dále člení na množství dílčích podkapitol. Toto členění je mimořádně podrobné. Lze tak 
dát autorovi k uvážení, zda by nebylo bývalo lépe volit větší počet kapitol, které by 
posléze nebylo nutno dělit až na 4 a v kap. 2.3.3 dokonce na 5 podúrovní obsahu. 
Chtěl-li autor dodržet rozčlenění na dvě hlavní části (historie a současnost), mohl např. 
užít nadřazené rozdělení na dvě části. Zřejmě by se tím přehlednost práce zvýšila. Je 
však třeba dodat, že jde o výtku čistě formálního rázu, která nic nemění na tom, že 
jinak je systematika práce celkově přehledná a především konzistentní. Autor se 
v každém historickém obdobní zabývá určitými otázkami (vznik a zánik manželství, 
práva a povinnosti manželů) a tuto systematiku důsledně dodržuje. 
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  V úvodu formuluje cíl práce: „Předmětem práce bude v následujících 
kapitolách přiblížit změny ve styčných bodech tohoto institutu se zaměřením zejména 
na území českých zemí, a to pravě v návaznosti na celospolečenské proměny, které se 
důsledně do manželství promítaly a determinovaly jej tak, aby odpovídalo 
momentálním ideologickým, sociálním, kulturním, politickým a ekonomickým potřebám 
společnosti.“ Zvolená systematika práce se jeví tomuto cíli adekvátní. Vzhledem 
k mimořádně podrobnému členění jednotlivých kapitol nelze hodnotit každou z nich 
jednotlivě, rozsah posudku by se stal neúnosným. Lze však konstatovat v obecnosti, že 
autor postupuje důsledně podle zvolené metodologie. Všechny dílčí části jsou 
zpracovány mimořádně podrobně, a to v té části, kde hlavní právně-hermeneutickou 
metodou je metoda historická (kap. 1), což nebývá u srovnatelných prací pravidlem. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce sice odpovídá požadavkům, 
které jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky 
zpracování tématu i použitých právně-hermeneutických metod. Drobná formální výtka 
již výše. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Jak již bylo uvedeno, práce vyniká především podrobností zpracování 
vymezeného tématu. Další kladnou hodnotu lze spatřovat v práci autora s judikaturou, 
ať už jde o judikaturu tuzemských soudů či ESLP. Autorovi se podařilo vhodně 
kombinovat pohled právně-teoretický a sociologický (srov. zejm. např. s 4, 6, 17 a 156).
  K práci lze však uvést některé výtky. Na prvním místě je třeba upozornit, že ne 
vždy se autorovi podařilo vyčerpat potenciál, který takto vymezené téma nabízí. Jako 
nejmarkantnější příklad lze uvést text na str. 158-159, který autor zakončuje 
konstatováním, že: „Je možné uvést celou řadu relevantních důvodů proč na 
manželství páru osob stejných pohlaví nepřistoupit, avšak rozdíl mezi svazky párů 
stejných a opačných pohlaví je rozdílem primárně ideologickým a ten je jako takový 
sám o sobě v podstatě neredukovatelný.  
  V této diskuzi by měla převážit racionální argumentace oproštěna 
ideologických rozměrů, zvláště pokud je již možné stanovit na základě zkušeností 
států, které se tématem sexuální segregace manželství s konečným kladným 
rozhodnutím potýkaly již před deseti a více lety. Je tak dostupné ohromné množství dat 
nejen k trvalosti a kvalitě homosexuálního manželství, ale především o jeho vlivu na 
nezletilé dítě.“ 
  Je evidentní, že tato pasáž otevírá množství zásadních otázek. I když je 
zřejmé, že se autor cítil limitován již tak značným rozsahem práce, přeci mohl alespoň 
stručně uvést: 
1) Hlavní důvody, proč – podle jeho názoru – na manželství osob stejného pohlaví 
nepřistoupit. 
2) V čem spočívá ideologičnost rozdílu mezi oběma typy párů. 
3) Jaká je podle autora racionální argumentace, kterou zmiňuje? 
4) Jaké jsou zkušenosti států, které zmiňuje? 
5) Co vyplývá z ohromného množství dostupných dat ohledně trvalosti a kvality 
homosexuálního manželství a ohledně jeho vlivu na nezl. dítě? 
  Dále lze uvést též drobné výtky rázu formálního. Ohledně čtyř, ba i pěti úrovní 
obsahu již výše. Seznam použité judikatury by mohl být více přehledný. Např. mezi 
rozhodnutími českých či československých soudů je na s. 172 uvedeno rozhodnutí 
německého ústavního soudu. Na téže straně je uvedeno „publikované rozhodnutí“, 
není však zřejmé, kde bylo publikováno či o jaký soud rozhodl. Konečně lze upozornit 
na ne zcela vhodný název „Nový občanský zákoník“ (s. 71). Je otázka, jak dlouho stav 
„novosti“ trval či zda ještě stále trvá, jde zkrátka o relativní pojem. 
  Uvedené výtky, zejména ty formálního rázu, samozřejmě nesnižují 
hodnotu práce zásadním způsobem. Práci tak lze celkově hodnotit jako zdařilé a 
podrobné zpracování zvoleného tématu s drobnými nedostatky. 
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  Automatická kontrola shody provedená přes systém Theses.cz generuje 
dokument o 21351 (!) stranách představující 500 srovnávaných dokumentů. Zvláštní 
zmínku je třeba učinit k prvním dvěma z nich, kde je míra shody 8%. To je více, než 
v současné době standardních 5%. Při podrobném rozboru těchto dokumentů bylo 
zjištěno, že jde o elektronické verze rigorózantovy diplomové práce na téma „Vznik a 
zánik manželství“. Zvýšená míra podobnosti (nad standardních 5%) je tudíž dána 
částečnou shodou zkoumané problematiky. Je však třeba uvést, že v žádném případě 
nelze hovořit o tom, že by autor celé pasáže své diplomové práce přebíral do práce 
rigorózní. Shodné jsou pouze krátké úryvky jako jsou odkazy na zákonná ustanovení, 
na literaturu apod. Nakolik je v lidských silách takový dokument prostudovat 
v souvislosti s hodnocením práce, lze konstatovat, že v žádném z dalších 
srovnávaných dokumentů (tj. od č. 3 do č. 500) nepřesahuje míra shody 5% a 
zkoumané shody se opět týkají pouze např. názvů právních předpisů a jejich citací, či 
legálních definic, které z povahy věci musí být shodné, stejně, jako citace relevantní 
judikatury.  
  Na základě výsledků automatizované kontroly tedy nelze učinit závěr, že by 
autor při tvorbě práce nepostupoval lege artis. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autor tento cíl splnil. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
schopnost samostatné práce, a to zejména 
pokud jde o literaturu a judikaturu, včetně 
zahraniční. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou povětšinou řádně a 
průběžně na ni odkazuje. Seznam použité literatury 
je přehledný (srov. však výtku k seznamu judikatury 
již výše). Ze seznamu vyplývá, že autor pracoval s 
více jak sto třiceti publikacemi, ať už 
monografického či časopiseckého charakteru, 
včetně množství elektronických zdrojů a rovněž s 
judikaturou. To je naprosto dostačující pro 
požadavky kladené na práce tohoto druhu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu rigorózní práce 
zpracoval co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu. 
Lze tedy uzavřít, že autor zvolené téma 
zpracoval a vyčerpal dostatečně (srov. již výše). 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů převyšuje průměrnou normostranu. Formální 
výtky jsou uvedeny již výše. Lze uzavřít, že úprava 
ještě odpovídá požadavkům kladeným na práce 
tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.  
 
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
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6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 srov. již výše v bodě č. 4 (vyjádření k práci) 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce splňuje požadavky 
kladené na rigorózní práce, tj. prokázat 
schopnost k samostatné tvůrčí činnosti 
a hlubší znalosti ze zpracovávané 
tématiky, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 18. 11. 2016 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
 


