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„Řízení ve věcech manželských“

Diplomantka předložila práci na uvedené téma v celkovém rozsahu 83 stran textu,
práce dále obsahuje seznamy literatury i  judikatury,  resumé i výčet klíčových slov. Práce
rovněž  obsahuje  standartní  přílohy.  Po  stránce  formální  tak  práce  splňuje  předpoklady
stanovené pro práce daného druhu.

Systematicky je práce členěna do 4 základních částí (kapitol) – obecný přehled těchto
řízení  a  následně  výklad  ke  třem  základním  kategoriím  –  řízení  o  povolení  uzavřít
manželství, řízení statusová a řízení o rozvod manželství, jemuž je v práci věnována zásadní
pozornost. Příslušná část práce je také podrobně náležitě členěna.

Autorka zvolila téma, jež je civilnímu procesu jednak tradičně, jednak se s ohledem
na recentní právní úpravu navazující na změny v hmotném právu (jakkoli  nejsou zásadní)
stává tématem novým nabízejícím nové a specifické aplikační,  ale i  teoretické podněty a
problémy.  Téma práce  pak  umožňuje  autorce zabývat  se  jak  obecnými,  tak  konkrétními
aspekty teoretickými i praktickými.

Věcná náplň práce vychází  ze snahy autorky pojmout dané téma komplexně,  byť
řízení mají dosti odlišnou povahu. Téma je zajímavé, škoda, že autorka neuvažovala o určité
komparaci – zejména s ohledem na řízení statusová a rozvodové. Výběr tématu je ale třeba
zásadně hodnotit pozitivně. 

Autorka  prokazuje,  že  téma  zvládla,  zabývá  se  podstatnými  otázkami  tvořícími
součást  aktuální  diskuse,  pracuje  celkem  aktivně  s odbornou  literaturou  i  judikaturou.
Oceňuji vlastní názory i kritiku například ve vztahu k povaze řízení o rozvod manželství. Jak
jsem již uvedl, mohlo být využito alespoň minimálně komparace.

Práce je zpracována na kvalitní úrovni, zabývá se aktuálním tématem, řádně pracuje
s prameny, obsahuje relevantní literaturu, analyzuje konkrétní problémy. 

V rámci ústní obhajoby nechť se autorka zaměří na tyto otázky:
1) Potřeba výslechu obou manželů – zde se nabízí otázka komparačního srovnání;
2) Jak  procesně  čistě  řešit  nevhodné  „překlápění“  druhu  řízení  o  rozvodu  –  které

autorka správně kritizuje – str. 42-3?

Práci předběžně hodnotím výborně – velmi dobře.
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