
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

P O S U D E K 
oponenta disertační práce 

Jméno a příjmení studenta: JUDr. Miroslav Mrázek     

Název práce: Rozvod v českém a francouzském právu     

Jméno a příjmení oponenta: Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. 

1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu:
Autor zvolil nejen aktuální ale i zásadní fenomén rodinného (a civilního) práva, a to i
s ohledem na změny přinášené rekodifikací soukromého práva. Jde o téma, které právem 
zasluhuje zvýšenou pozornost odborné veřejnosti, jak o tom svědčí i proběhlé diskuse 
v odborných periodikách (Bulletin advokacie, Právní rozhledy, Právní rádce, ipravnik.cz atd.). 
Autor v úvodu své práce vymezuje její cíle (analyticko-komparativní) a klade si otázky, na 
které se snaží svou prací nalézt odpověď. Vlastní metody práce a přístupu jsou v úvodu 
zřetelně naznačeny, i z práce samotné je patrno, že autor zvolil analyticko-syntetický přístup, 
který kombinuje s deskripcí a evaluací judikatury, aby nakonec dospěl k obecnějšímu 
poznatku (tj. k určité syntéze vybrané rodinněprávní problematiky). Metodologická stránka 
tak rozhodně nebyla podceněna. V tomto ohledu autor prokázal schopnost nadhledu nad 
zákonným textem, projevil znalost aktuální judikatury, kterou kriticky analyzuje, vyhodnocuje 
a patřičně komentuje. Svou prací se dotýká několika v praxi diskutovaných problémů. 
Především se zabývá otázkou rozvodu nejen jako právního institutu, ale jako sociologického 
fenoménu, který má řadu dalších neprávních souvislostí. Zkoumá jednotlivé koncepce 
rozvodu a jejich efektivitu, věnuje se dále zevrubně a systematicky vymezení a charakteristice 
rozvratu coby rozvodového důvodu, včetně všech novinek přinesených OZ 2012, pozornost 
přitom věnuje kritické evaluaci jednotlivých zákonných ustanovení, jakož i formám odchylek
a jejich extenzivním či restriktivním výkladům, které připouští – dle mínění autora – právní 
úprava de lege lata. Dále se dotýká vybraných problematik procesních, které jsou nicméně v
soudní i advokátní praxi frekventované a které budí právem zvýšenou teoretickou i 
praktickou pozornost: rodinné spory a soudy/soudci, charakter jednotlivých řízení (spory a 
nespory), rozhodné právo pro rozvody česko-francouzských manželství, význam mediačních 
a smírčích postupů při ochraně rodiny a nezletilého a mnoho dalších. Za přínosné lze jistě 
pokládat i samostatné a obsáhlé úvahy o občanskoprávních následcích rozvodu manželství, 
jakož i zařazení kapitoly přinášející statistický exkurz, tj. rozvod manželství z pohledu 
konkrétních dat, a to vše v komparativním ohledu ČR a Francie (str. 169 a násl.). V práci 
nechybí rozbor aktuální judikatury všech relevantních soudních instancí (ústavní soudy ČR a 
Francie a francouzský Kasační soud, NS ČR), kterou autor kriticky analyzuje a vyhodnocuje.
Komparativní metoda v práci byla využita maximálním možným způsobem (Code civil). 

2. Logická struktura a členění disertační práce: 
Text (195 stran včetně úvodu a závěru) je celkově přehledně a jasně členěn, jeho struktura je 
logická, jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I další vnitřní členění odpovídá 
klasickým doktrinálním přístupům, zejména je respektováno předepsané členění pro odborný 
text, tj. úvod do problematiky, shrnutí dosavadního stavu poznání a odborné diskuse nad 
problémem, stručný rozbor judikatury a další teoretická východiska, nakonec závěr a úvahy de 



lege ferenda. Práce je rozdělena v zásadě do 5 kapitol, kdy první dvě z nich usilují o základní 
charakteristiku zkoumaných institutů z obecného pohledu, plní spíše roli propedeutickou či 
definiční (zejm. kap. II o vymezení rozvodu v platném právním řádu). Velmi pozitivně 
hodnotím i zařazení obsáhlejšího historického výkladu, který však čtenáři objasňuje řadu 
pozapomenutých východisek a souvislostí (vlivy kanonického práva, turbulentní vývoj 
rakouského rozvodového práva v jeho historické perspektivě, výklady o Josefu II. a 
manželském patentu atp.). Kapitola třetí představuje teoretickou základnu pro další 
komparativní výklady, neboť se zaobírá teoretickým (doktrinálním) i praktickým uchopením 
rozvodu a rozvodového práva ve Francii, analyzuje všechny relevantní definice a teoretické 
přístupy (historické i moderní) k rozvodu, resp. rozluce. V další části se již věnuje
problematice následků zániku manželství rozvodem a analyzuje její účinnou (OZ 2012 –
zákon č. 89/2012 Sb.) českou právní úpravu s potřebnými přesahy do úpravy dřívější. 
Kapitola 5 je cele věnována úvahám de lege ferenda. Všude autor prokazuje širokou orientaci 
v tématu a současně hloubku svých myšlenkových vývodů i přesvědčivost svých argumentů. 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 
poznámkový aparát:

Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů, které autor 
správně uvádí a na konkrétních místech cituje v souladu s citační normou. Poznámkový 
aparát je adekvátní. Výběr literatury a pramenná základna je reprezentativní a zahrnuje jak 
tituly aktuální právní nauky, tak publikace reflektující právní úpravu starší i ryze historickou. 
Lze ocenit, že autor neváhá konfrontovat základní názory české doktríny (Dvořák, Eliáš, 
Zuklínová, Radvanová, Hrušáková, Frinta, Šmíd a jiní) a odlišná stanoviska právních autorit v 
daném oboru, jakož i rozdílné pohledy naší (ÚS, NS a KS) i cizí judikatury, a neváhá připojit 
vlastní postoje a hodnotící komentáře.   

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava disertační práce
Jazyková i stylistická úroveň práce je výborná. V práci jsem neshledal žádných gramatických 
chyb ani stylistických nedostatků. S právní terminologií je pracováno správně. K drobným 
lapsům došlo jen ojediněle. Místy autor projevil sklon k poněkud žoviálnějšímu či 
expresívnímu vyjádření („bylo by to hračkou“ – str. 9), někde hovoří o židech a jindy o 
Židech, což pro účely publikace doporučuji ujednotit. 

5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda)
Práce předkládá řadu podnětných názorů a závěrů. Autor uchopil problematiku standardním
způsobem. Nevyhýbá se kritické evaluaci ani vyslovení vlastních hodnotících soudů, což je 
ocenitelné zejména v otázce předpokladů tzv. ztížené varianty rozvodu a u zohlednění zájmů 
nezletilých dětí, kde velmi správně konfrontuje příslušná rozhodnutí NS a ÚS. Správně
(analyticky a následně synteticky) pracuje s bohatou judikaturou, jejíž závěry komentuje, 
analyzuje, kriticky vyhodnocuje a zobecňuje. U ústní obhajoby by se proto mohl autor znovu 
a podrobněji vyjádřit: 
- základní charakteristice odluky (séparation de corps) – předpoklady, účinky a častost 

(existují statistická data?)
- co autor myslí „agresívnějším“ přístupem žen k rozvodu? (str. 6)
- je použitelná judikatura NS vycházející z judikátu ze dne 22. 4. 1958 (CZ 38/58) i na 

dnešní poměry? 
- Co bylo dle autora příčinou (společenskou či osobní) jevu 60. let, kdy manželé začali 

požadovat upuštění od výroku o vině v rozvodovém rozsudku? 
- Jaký byl dle autora smysl ustanovení § 719/1 OZ 2012 a jaký výklad pojmu „zabezpečit 

rodinu“ by v tomto kontextu zvolil?  



- právnímu režimu tzv. surogátů (majetku nabytého za výlučný majetek jednoho z manžela)
de lege lata i de lege ferenda, tj, jaký je jejich osud po rozvodu – nabízí se komparace 
s francouzskou úpravou 

- italské rozvodové právo používá rozlišování rozvodových důvodů na tzv. konfliktní 
(vhodnější by možná byl pojem „sporné“) a nekonfliktní (cause non conflittuali) – jak se toto 
rozlišení (hmotněprávní) promítá do francouzského procesního práva, zejména úpravy 
rozvodu? 

- Změna pohlaví jednoho z manželů za trvání manželství – jaké důsledky tato změna má na 
statusový právní poměr v ČR a ve Francii? Jak se vyvíjí náhled příslušné francouzské 
rozhodovací praxe (Cour de Cassation)? 

- Existuje ve francouzské právní úpravě definice rodiny? Existuje doktrinální vymezení 
tohoto pojmu?

- Jaká byla role tzv. rodinných rad ve Francii? Jaký vliv a význam mají dnes? 
- Jak dnes s odstupem času hodnotí francouzská familiaristika dopady reformy 

francouzského rozvodového práva započaté v 70. letech minulého století?
- Jaká má být dle autora role soudu při schvalování dohod mezi manželi, jež jsou 

podmínkou určitého typu rozvodu? Soulad s dobrými mravy atp. 
- Autor by mohl provést stručnou strukturaci diskursu o tzv. administrativních rozvodech, 

jaká je současný stav debaty u nás a ve Francii? 
- Jak by se dala zvýšit autorem tvrzená nízká informovanost laické veřejnosti o 

rozvodovém právu (str. 82 - ve srovnání s Francií)? 

6. Odborná kvalita zpracování tématu disertační práce
Práce je po odborné stránce mimořádně zdařilá, nadstandardní a splňuje požadavky 
kvalifikační práce tohoto stupně, a to jak rozsahem, tak kvalitativní analýzou. Prokazuje 
autorovy výborné znalosti vybrané hmotněprávní problematiky, jakož i souvisejících
procesních otázek a celkovou širší orientaci v citovaných oblastech a neshledal jsem v ní 
žádné nedostatky. 

Závěr: 
Předložená práce prokázala autorovu vědeckou samostatnost při zpracovávání nelehkého tématu, 
schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně a příslušné judikatuře. Je příslibem dalších 
autorových vědeckých počinů. Práci proto doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí 
pro obhajobu disertačních prací. 

Datum: 10. 5. 2017                   Podpis oponenta disertační práce
   
Doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D.


