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1.

Aktuálnost (novost) tématu: Téma práce je vysoce aktuální a to ze dvou důvodů.
Zaprvé vstoupil v účinnost zákon č. 89/2012 Sb. s daleko komplexnější právní úpravou,
kterou se mění mnohé doposavad teorií i judikaturou uznané přístupy a výklady v této
oblasti. Za druhé, a to je nakonec samotnou diplomantkou v samotném úvodu
diplomové práce zmíněno, nejedná se o právní úpravu majetkových poměrů dotýkající
se pouze osob žijících v manželství, ale též osob s kterýmkoli z manželů právně
jednajících.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti,vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody: Práce je náročná z hlediska rozsahu znalostí právní úpravy daného
institutu v rámci jejího historického vývoje na našem území. Vedle toho její zpracování
vyžaduje též detailní poznání rakouské úpravy. Vedle čistě pozitivistických znalostí je
nutná orientace v konstantní judikatuře Nejvyššího a Ústavního soudu v dané
problematice. Po teoretické stránce se autorka musela vypořádat s četnými literárními
zdroji z jednotlivých period vývoje zkoumané problematiky. Práce je koncipována jako
vývojová. Autorka využívá standardní interpretační metody v právu, které doplňuje
metodou komparační a historickou. Ve stěžejní partii věnované současné úpravě jsou
největším úskalím jen minimální literární zdroje ke zpracovávanému tématu.

3.

Formální a systematické členění práce:
Po formální stránce je práce přehledně rozčleněna do čtyřech kapitol, doplněných o
úvod a závěr. Přesnému formálnímu členění odpovídá též členění obsahové. Práce je
průběžně a rovnoměrně doprovázena rozsáhlým poznámkovým aparátem (303
poznámek pod čarou). V těch částech práce, ke kterým existují literární zdroje, je práce
s literaturou a opora autorkou vyslovených názorů o literární zdroje více než
dostatečná. Stejně platí ohledně práce se zahraniční literaturou.

4.

Vyjádření k práci: Práce podává vyčerpávajícím způsobem výklad problematiky
majetkového společenství manželů. Vedle detailních rozborů platné a předchozí
úpravy zachází též do potřebných konotací s procesním právem a s doprovodnými
předpisy k zákonu č. 89/2012 Sb. Rozsahem a obsahem předložená práce přesahuje
standardní diplomové práce.

5.

Kritéria hodnocení práce

Splnění cíle práce

Diplomantkou vytčený cíl práce byl bezesporu
splněn.
Samostatnost při zpracování Při zpracování prokázala schopnost samostatného
tématu
a komplexního zpracování zvoleného tématu a to
jak ve vývojovém, tak v komparačním pojetí.
Logická stavba práce
Práce má dobrou logickou stavbu. Jedna osnova je
historická, druhá pak exegetická a komparační. Ta
je věnována platné právní úpravě. Od obecného
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6.

přechází autorka ke konkrétnímu. Popisuje
potřebné souvislosti, polemizuje a nabízí řešení,
která ještě praxí ani teorií nejsou ověřena. Přitom
se koncentrovaně drží vytčeného tématu. Prakticky
demonstruje problematickou partii dluhů a
společného jmění podle okamžiku vzniku dluhů s.
73.
Práce s cizojazyčnou literaturou je dostatečná a
přiměřená povaze zvoleného tématu. Partie
věnovaná rakouské úpravě je v kontextu celé práce
také zpracována vývojově a to až do současnosti.
Hloubka provedené analýzy je dostatečná a v rámci
jednotlivých úprav odpovídající. Největší je pak u
platné úpravy.
Práce je bez překlepů. K přehlednosti přispívají
grafy zobrazující povahu společného jmění
v kontextu historického vývoje právní úpravy.
Práce má velmi vysokou jazykovou a stylistickou
úroveň.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Jedinou drobnou výtku, kterou lze
k práci uvést je zřejmý „překlep“ na s. 104… „přičemž novelou BGBl.“ Problematika
soudního zúžení/zrušení a obnovení společného jmění, povaha takového
soudního rozhodnutí.

Doporučení/nedoporučení
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

práce Předložená diplomová práce splňuje veškeré
formální i obsahové náležitosti, které jsou na
takovou práci kladené.
Výborně

V Praze dne 1. 4. 2014
MUDr. et JUDr. Alexandr Thöndel, Ph. D.
_________________________
Oponent diplomové práce
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