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Jméno diplomanta: Aneta Linhartová
Téma práce: Společné jmění manželů se zaměřením na vypořádání po jeho 

zániku
Rozsah práce: 79 stran
Datum odevzdání 
práce: 15. 6. 2014

1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomantkou zvolené téma bylo, je a stále bude 
aktuální. Vypořádání společného jmění manželů s sebou přináší mnoho právních 
problémů, o jejichž řešení se pokoušela již judikatura k předchozím úpravám v dané 
oblasti. V současnosti nabývá daná problematika na aktuálnosti v souvislosti 
s účinností zákona č. 89/2012 Sb.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 
použité metody: Zpracování diplomantkou zvoleného tématu je náročné především 
s ohledem na vstupní informace. Autorka se musela vypořádat jednak s historickým 
vývojem dané problematiky, dále s dobovou i recentní judikaturou, ale též s rakouskou 
a německou právní úpravou. Práce je zpočátku koncipována jako vývojová. Následuje 
rozbor předchozí právní úpravy a nakonec rozbor problematiky podle z. č. 89/2012 Sb. 
Autorka správně postupuje od obecnějšího ke konkrétnímu. Vedle standardních 
interpretačních metod, využívá též metodu historickou a komparativní. Komparace je 
založena jednak na srovnávání sice vybraných, ale v praxi a teorii podstatných aspektů 
úpravy v průběhu jejího vývoje se současnou úpravou. Tato je potom porovnávána ve 
vymezené oblasti s úpravou německou a rakouskou.

3. Formální a systematické členění práce: Diplomová práce je vedle úvodu a závěru 
členěna do devíti kapitol, přičemž tyto jsou dále členěny do podkapitol a následně 
dalších bodů výkladu. Obsahové členění práce korenspoduje s formálním členěním a 
názvy kapitol.

4. Vyjádření k práci: Předložená diplomová práce je dostatečně rozsáhlým a dostatečně 
kvalitním zpracováním zvolené problematiky.

5. Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce Lze uzavřít, že autorkou vytčený cíl práce byl 
splněn.

Samostatnost při zpracování 
tématu

Diplomantka při zpracování práce prokázala 
schopnost samostatně pracovat tvůrčím způsobem.

Logická stavba práce Práce má velice dobrou logickou strukturu. Tato je 
pak formálně zdůrazněna v přehledném vnitřním 
členění práce. Diplomantka přechází od vývoje 
zvolené problematiky v římském právu, přes úpravu 
v ABGB, zákoně o právu rodinném, OZ 1964 ve 
znění novel 509/1991 Sb. a z. č. 98/1998 Sb. 
V kontextu výkladu diplomantka vždy správně 
přechází od obecného ke konkrétnímu, přičemž 
cíleně a strukturálně směřuje k vytčenému těžišti 
práce. Rozbor zvolené problematiky logicky a 
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plynule navazuje na nezbytný historický a obecnější 
výklad.

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací 

Text práce je provázen dostatečným poznámkovým 
aparátem (181 poznámek pod čarou). Práce 
s cizojazyčnou literaturou je více než dostatečná.

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu)

Hloubka provedené analýzy je napříč práce 
konstantní a dosahuje dostatečné hloubky ve 
vztahu ke zvolené problematice. Autorka se 
neomezila na pouhou kompilaci či rešerši právních 
názorů, ale zaujímá kritická stanoviska a sama 
formuluje některé návrhy de lege ferenda. 
Diskutabilní a problematické aspekty právní úpravy 
demonstruje na didakticky srozumitelných 
příkladech. Na těchto pak demonstruje logicky 
správné argumenty.

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky)

Práce je přehledně graficky členěna. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je vysoká.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Diplomantka se při obhajobě 
zaměří na problematiku vnosů, zápočtů, jejich valorizace a redukce. V tomto ohledu se 
nabízí otázka, zda případnou nerovnost založenou shora uvedenými „modifikujícími“ 
skutečnostmi by bylo vhodné řešit disparitou podílů manželů.

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě

Vzhledem k výše uvedenému, je možné 
uzavřít, že předložená diplomová práce splňuje 
formální i obsahové požadavky kladené na 
tento druh prací a proto je doporučena k ústní 
obhajobě.

Navržený klasifikační stupeň výborně

V Praze dne 2. 7. 2014

                                                      JUDr. et MUDr. Alexandr Thondel, Ph. D.                                                          

Konzultant diplomové práce


