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P o s u d e k 

oponenta na diplomovou práci 

 

Jméno diplomantky:    Jana   D a ň k o v á 

Téma a rozsah práce:   Manželství; stran 58   

Datum odevzdání práce:  listopad 2014 

 

 

1/ Aktuálnost (novost) tématu 

 Téma je aktuální zejména z toho důvodu, že přijetím nového občanského 

zákoníku č. 89/2012  Sb. došlo vedle základní systematické změny, tj. integrace 

rodinněprávních poměrů do zvláštní části občanského zákoníku i k řadě dílčích změn ve 

vlastní rodinněprávní úpravě. Diplomantka se o nich zmiňuje v práci na str. 18, když 

jako příklady uvádí např. osvojení zletilé osoby a zavedení nové kategorie rodinný 

závod.  

 

2/ Náročnost tématu  

 Práce je jako celek rozdělena – vedle stručného úvodu a závěru – do tří velkých 

kapitol (třetí z nich zaujímá výklad základních rysů islámského manželského práva). 

 Zvolená tématika svědčí o celkově svědomitém zpracování problematiky 

manželství, a to v její plné šíři (osobní i majetkové). Snad bylo možno poněkud 

zestručnit výklady o historickém vývoji tohoto institutu a o to větší pozornost následně 

věnovat platné rodinněprávní problematice. Mj. právě samotnou diplomantkou 

zmiňované nové rodinně právní kategorie, jako je osvojení zletilého a rodinný závod 

mohly být obvyklým důvodem pro její hlubší a širší výklady. 

 Pro předloženou práci je příznačná dobrá znalost jak platné pozitivněprávní 

úpravy, místy i využitelnost bývalé soudní praxe, právě tak kontinuální sledovanost 

odborné literatury. Diplomantka se solidně orientovala v pozitivněprávní úpravě otázek 

manželství a i přes patrný vliv odborné literatury prokázala na některých místech práce 

(srov. zejména vzájemné zastupování a výživné mezi manžely, obvyklé vybavení 

domácnosti, manželského majetkového práva) samostatnou schopnost myšlení.  

Proč ovšem diplomantka věnovala celou zvláštní kapitolu právě islámskému 

manželskému právu, tvoří i přes její podané vysvětlení (str. 53)určitý otazník.  
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3/ Při ústní obhajobě bude na diplomantce, aby šířeji než učinila v samotné práci (str. 

57) blíže osvětlila, proč u ní nový občanský zákoník právě v manželské oblasti 

„vyhrává na plné čáře“. 

 

4/ Závěrem 

Lze konstatovat, že práce je solidně zpracovanou důležitou rodinněprávní 

problematikou, která svědčí o dobrých znalostech pozitivněprávní úpravy, jakož i o 

solidní orientaci v odborné literatuře. 

 Po systematické stránce je práce velmi přehledně členěna. Jak již jsem uvedl 

výše, uvítal bych, kdyby namísto příliš rozsáhlého historického vývoje manželství, ale i 

charakteristice islámského manželského práva, věnovala diplomantka větší analytickou 

pozornost současné platné rodinněprávní úpravě. 

 I po formální stránce je práce na dobré úrovni. Je napsána srozumitelně, věcně a 

pro čtenáře čtivě.  

 

5/ Navržený klasifikační stupeň:  v e l m i  d o b ř e – d o b ř e 

 

 

      Prof. JUDr. Jiří   Š v e s t k a, DrSc. 

 

  


