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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma lze považovat především za aktuální. Četné polemiky vyvolával 
rigorosantem zvolený institut již během rekodifikace soukromého práva, a to nejen 
z hlediska hmotněprávního, ale také z hlediska jeho procesních aspektů – totiž 
zejména z hlediska postižitelnosti společného a výlučného majetku při výkonu 
rozhodnutí či exekuci. Již volba tématu práce rigorosantem naznačuje, že právě této 
aktuální problematice bude věnovat pozornost. 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorosant osvojil 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
  Problematika se těší tradičně značné pozornosti právní teorie i praxe, takže 
lze při zpracování tématu čerpat z mnoha literárních zdrojů, ať už rázu monografického 
či časopiseckého. Náročnost tématu na úspěšné zpracování je zvýšena nutností 
důsledné práce s judikaturou (byť vztahující se k dřívější právní úpravě). Náročnost 
tématu na zpracování rovněž zvyšuje užití komparativní metody práce. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 
učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do deseti kapitol (včetně úvodu a 
závěru). Autor postupuje standardní metodou od obecného k jednotlivostem a tomu 
podřizuje také systematickou stavbu práce. V úvodu seznamuje čtenáře s cílem práce, 
kterým je „(…) zejména pomocí komparace, historického, logického a teleologického 
výkladu představit právní úpravu manželského majetkového práva, tj. její vývoj, změny, 
vývoj doktríny a judikatury.“ Autor dále hodlá analyzovat použitelnost dosavadních 
závěrů právní nauky a rozhodnutí vyšších soudů pro futuro a zároveň vytyčuje 
problematické nebo aplikačně nejasné záležitosti současné právní úpravy, polemizuje 
s nimi a v některých případech navrhuje východiska a možnou právní úpravu de lege 
ferenda. Kapitola druhá je věnována historickému exkurzu (v přiměřeném rozsahu 
vzhledem k práci jako k celku). Těžiště práce ovšem počíná v kap. třetí (vznik a zánik 
SJM), kap. čtvrté (předmět SJM), páté (dluhy manželů v SJM). Zvláštní pozornost je 
věnována podnikání (jednoho z) manželů (kap. šestá). Procesní problematika – 
postižení SJM v rámci výkonu rozhodnutí – je podrobně zpracována v kap. sedmé. 
Vhodným rozšířením práce je kap. osmá, v níž autor zpracoval komparaci s právní 
úpravou této problematiky v Ruské federaci. Úvahy de lege ferenda jsou obsaženy 
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v kap. deváté, které předznamenává shrnutí poznatků rigorosanta v kap. desáté. 
Všechny závěry mají oporu v textu práce. 
  Oponentské hodnocení: Systematika práce sice odpovídá požadavkům, 
které jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky 
zpracování tématu i použitých právně-hermeneutických metod. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Práce je podrobným zpracováním zvoleného tématu. Kladně lze hodnotit již 
samotné tematické zaměření práce, kdy k rozboru problematiky hmotněprávní autor 
vhodně doplňuje problematiku procesní (zejm. kap. sedmá). Komplexnost práce 
zvyšuje rovněž použití metody historické (zde lze kladně hodnotit, že autor dobře 
vystihl únosný rozsah historického výkladu, aby jím práci nepřetížil). Hodnotu práce 
zvyšuje rovněž stručný exkurz k právní úpravě Ruské federace, která není ve 
srovnatelných pracích příliš častý. Autor na mnoha místech v práci (např. s. 19, 24, 49, 
52, 57, 78 atd.) vyjadřuje své názory ke zkoumané problematice, čímž se mu daří 
prolomit popisný ráz práce (daný jinak povahou zvoleného tématu). Pozitivně lze 
hodnotit rovněž zařazení kap. deváté, kterou lze neformálně považovat za první část 
závěru práce, v níž autor vyjadřuje zajímavé náměty de lege ferenda. Zde lze ovšem 
podotknout, že přehlednosti práce (a zejm. této kapitoly) by prospělo, pokud by 
ohledně jednotlivých problémů autor odkázal na příslušné pasáže práce, v nichž na 
konkrétní problém narazil (čtenář musí vše zpětně pracně dohledávat). konečně je 
třeba vyzdvihnout autorovu práci s judikaturou. 
  K práci je však třeba uvést některé drobné výtky, spíše rázu formálního. Na s. 
s. 9 je mezi dvěma čísly ustanovení uveden spojovník místo pomlčky, na s. 12 na konci 
prvního řádku chybí čárka, u internetových zdrojů chybí datum citace (např. s. 48), na 
s. 113 ve třetím odstavci se nepřesně mluví o „ustanovení“, ač se má na mysli ujednání 
ve smlouvě (výraz ustanovení je nutno rezervovat spíše pro obsah právních předpisů, 
nikoliv smluv). Uvedené nedostatky však nejsou natolik zásadní, aby významně 
ovlivnily hodnocení práce jako celku. 
  Automatická kontrola shody provedená přes systém Theses.cz generuje 
dokument o 8688 (!) stranách. Nakolik je v lidských silách takový dokument 
prostudovat v souvislosti s hodnocením práce, lze konstatovat, že v žádném ze 
srovnávaných dokumentů nepřesahuje míra shody 5% a zkoumané shody se týkají 
pouze např. názvů právních předpisů a jejich citací, které z povahy věci musí být 
shodné. Na základě výsledků automatizované kontroly tedy nelze učinit závěr o tom, 
že by autor práce nepostupoval lege artis. 
  Celkově lze práci hodnotit jako zdařilou, pouze s drobnými nedostatky 
formálního rázu, které však nejsou nijak četné a významně nesnižují čtenářův 
komfort. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autor tento cíl splnil. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autor při zpracování zvoleného tématu prokázal 
schopnost samostatné práce, a to zejména 
pokud jde o literaturu (včetně zahraniční) a 
judikaturu 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autor pracuje s literaturou řádně a průběžně na ni 
odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že pracoval s cca padesáti 
publikacemi, ať už monografického či 
časopiseckého charakteru, včetně zahraniční; 
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rovněž pracoval s judikaturou (cca 35 judikátů). To 
je plně postačující pro požadavky kladené na 
práce tohoto druhu. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracoval co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu. 
Lze tedy uzavřít, že autor zvolené téma 
zpracoval a vyčerpal dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Formální výtky jsou uvedeny již výše. 
Práce obsahuje přílohy (statistické údaje NK ČR, 
které vhodně doplňují práci). Lze uzavřít, že 
úprava odpovídá požadavkům kladeným na 
práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Autor se zaměří při obhajobě na procesní problematiku postižení SJM v rámci 
výkonu rozhodnutí. Přiblíží poslední změny právní úpravy a vysloví své hodnocení – lze 
podle jeho názoru považovat provedené změny právní úpravy za pozitivní? 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, splňuje požadavky 
kladené na rigorózní práce, tj. prokázat 
schopnost k samostatné tvůrčí činnosti 
a hlubší znalosti ze zpracovávané 
tématiky, a proto doporučuji její přijetí 
k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 26. 05. 2016 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
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