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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma není nové, ale vzhledem k relativně nové
právní úpravě české je lze dobře označit za aktuální. Kromě toho výhled do
právní  úpravy rubrikované problematiky v  Nizozemí  u  nás  dosud předložen
nebyl.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma je dost náročné na teoretické znalosti. Autorka
prokázala, že je má. Vstupních údajů není příliš velké množství, ale diplomatka
měla práci obtížnější o cizí právní úpravu. Vstupní údaje zpracovala ve vysoké
kvalitě.
Diplomantka pracovala především metodou analytickou a srovnávací, ale také
induktivní a deduktivní. 

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozčleněna do
úvodu, závěru a čtyř kapitol, které jsou dále členěny.  Za závěr diplomantka
zařadila seznam použité literatury a další pramenů, abstrakt, resumé a seznam
klíčových slov s angl. překladem.

V první kapitole autorka probírá institut rozvodu a otázky, včetně majetkových,
které s rozvodem souvisejí. Podrobně se tady věnuje poměru rodičů a dítěte v
souvislosti s rozvodem, otázce péče o dítě po rozvodu, rozhodnutí o poměrech
dítěte. 
Ve  druhé  kapitole  se  diplomantka  zabývá  problematikou  rozvodu  v
Nizozemském  království.  Věnuje  se  jak  záležitostem  okolo  dítěte,  tak
majetkovým věcem  rozvádějících  se  manželů,  včetně  bydlení  a  výživného.
Třetí  kapitolu věnuje autorka otázce zániku manželství  smrtí  manžela  a ve
čtvrté  pak  probírá  zvláštní  problém  zániku  manželství  ex  lege  v  důsledku
změny pohlaví manžela.

4. Kritéria hodnocení práce

4.1. Splnění cíle práce: Cíle práce (srov. úvod) autorka splnila. 

4.2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka pracovala samostatně,
a to jak při výběru literatury a dalších pramenů, tak při vlastní přípravě práce.

4.3.  Logická  stavba  práce:  Celková  logická  stavba  práce  je  dobrá,  také
jednotlivé kapitoly jsou logicky dobře uspořádány.



4.4.  Práce  s  literaturou  (využití  cizojaz  lit),  citace:  Autorka  pracovala  s
početnými  prameny,  a  to  vysoce kvalitně.  Výběr  použité  literatury je  velmi
dobrý. Poznámkový aparát lze hodnotit jako mimořádně bohatý; je veden lege
artis.

4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Autorka analyzovala
téma dostatečně, nakolik očekávaný rozsah diplomové práce dovolil.

4.6. Úprava práce: Bez připomínek. Text je dokonale přehledný.

4.7.  Jazyková  a  stylistická  úroveň:  Diplomantka  má  velmi  dobrou  češtinu,
srozumitelně se vyjadřuje, dobře rozumí významu slov. 

5. Případné další vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velice dobrou.
Je sice zčásti popisná, ale to jí nakonec na kvalitě neubírá. Zejména v otázce
problému  dítěte  v  rozvodu  manželství  jeho  rodičů  předestírá  diplomantka
širokou paletu názorů a naznačuje i vlastní postoje.

6.  Připomínky  a  otázky  k  zodpovězení  při  obhajobě:  Diplomantka  by  měla
odpovědět na otázku, jak se dívá na případnou možnost podstatnější právní
úpravy separace manželů z hlediska souladu se zájmem dítěte.

7.  Doporučení/nedoporučení  práce  k  obhajobě:  Vzhledem  k  tomu,  že
předložená  diplomová  práce  dokonale  splňuje  požadavky  kladené  na  práce
tohoto  druhu,  a  to  jak  po  stránce  obsahové,  tak  po  stránce  formální,
doporučuji práci k obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.
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