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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu 
Autorka si zvolila aktuální téma práce, které zasluhuje zvýšenou pozornost odborné i laické 
veřejnosti. Autorka prokázala schopnost nadhledu nad zákonným textem, projevila znalost 
aktuální judikatury, kterou kriticky analyzuje, vyhodnocuje a její závěry patřičně komentuje. 
V práci však postrádám využití jakékoli komparace se zahraničním právní pravou, například 
rakouskou či německou. 
 

2. Struktura a členění práce 
Text (124 stran včetně úvodu a závěru) je celkově přehledně a jasně členěn, jeho struktura je 
logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění odpovídá klasickým 
doktrinálním přístupům, zejména je respektováno předepsané členění pro odborný text, tj. 
úvod do problematiky, shrnutí dosavadního stavu poznání a rozbor judikatury a další 
teoretická východiska. Práce je rozdělena do 15 kapitol, kdy první dvě z nich usilují o 
stručnou základní charakteristiku SJM a historický exkurz. 3. kapitola popisuje společné jmění 
manželů jako takové, 4. Kapitola stručně charakterizuje podnikání a obdobné pojmy. 5. až 9 
kapitola se zabývají zásadními situacemi SJM x podnikání. 10. Kapitola se stručně zabývá 
právní úpravou v dnes již platném a účinném novém občanském zákoníku. Naposled 
jmenované kapitole mohl být dle mého názoru dán větší prostor, byť autorka sama v úvodu 
obhajuje své důvody věnovat se v té době končící právní úpravě. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi 
Při zpracování rigorózní práce mohlo být celkově využito více pramenů. Autorka uvádí 
většinu citace na správných místech a to v souladu s normou pro zpracování práce. 
Nevhodný se naopak jeví prolínání citací do samotného textu práce (např. s. 111, 115 aj.), 
což působí rušivě. Výběr literatury i celková teoretická základna zahrnuje spíše základní tituly 
právní nauky, rovněž publikace reflektující starší právní úpravu, avšak jde pouze o tuzemské 
prameny a rovněž zde postrádám více pramenů zabývající se účinnou právní úpravou. Tam 
zůstal celkový potenciál autorky i práce nevyužit. Naopak lze zcela zásadně ocenit, že autorka 
v hojné míře a vhodně využívá k podpoře svých závěrů ustálené judikatury (zejména ÚS a 
NS). 
 



4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava rigorózní práce 
Jazyková i stylistická úroveň práce je odpovídající. V práci jsem neshledal žádných 
podstatných gramatických chyb ani stylistických nedostatků. S právní terminologií je 
pracováno správně. K drobnému přehlédnutí, překlepům či absenci interpunkce došlo zcela 
výjimečně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu rigorózní práce 
Práce je po odborné stránce standardní a splňuje požadavky na práci tohoto stupně, a to jak 
rozsahem, tak zpracováním. Prokazuje autorčiny znalosti vybrané problematiky, jakož i 
souvisejících otázek a hlavně judikatury.  
 

6. Závěr 
Předložená práce prokázala autorčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jejíschopnost zorientovat se v zákonné úpravě, literatuře a příslušné judikatuře. Práci 
protodoporučuji k ústní obhajobě s předběžným hodnocením velmi dobře. V rámci obhajoby 
by se autorka mohla více zaměřit na otázku ochrany třetích osob ve vztahu ke společnému 
jmění, zejména zodpovědět výklad k § 731 občanského zákoníku (limity).  
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