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P o s u d e k   š k o l i t e l k y 

   Předložená disertační práce má celkem 225 stran, počítáno již od strany 

titulní.

   Systematicky je práce uspořádána do pěti kapitol, úvodu a závěru, přičemž 

mezi pátou kapitolu a závěr je zařazen statistický exkurz. Kapitoly jsou vesměs 

i několikanásobně členěny, práce je proto dobře přehledná. Úvodu předchází 

seznam zkratek a obsah, za závěr je zařazeno shrnutí a summary, anotace a 

abstrakt, a následuje seznam použité literatury, judikatury a právních předpisů, 

a posléze seznam klíčových slov (č.+a.).

    Seznam použité literatury je velmi obsáhlý, zahrnuje tituly české i 

francouzské. Zejména pro zjišťování francouzského právního stavu a tamní 

judikatury, ale nejen k tomuto účelu, disertant využíval i ročenky, resp. 

sborníky, a internetové a jiné zpravodajské prameny. Dále měl k dispozici na 

pět desítek rozhodnutí a nálezů českých i francouzských soudů. Ze všech 

použitých zdrojů je náležitě citováno (lege artis), bohatost poznámkového 

aparátu (téměř pět set poznámek) je konsekventní množství zdrojů a svědčí o 

tom, že disertant s nimi průběžně adekvátně a vskutku náležitě pracoval. 

    Obsahem disertační práce je hluboká a všestranná analýza starší, nedávné, 

ale i ryze současné podoby českého a francouzského rozvodového práva. To je 

ale jen základ, východisko, protože disertant předkládá mnohovrstevnou a 



oborově komplexní studii o historii a současnosti rozvodu jako právním 

institutu i společenském jevu, a to v náležitě transparentní komparaci dvou 

evropských právních úprav, české a francouzské. Při uvědomění si české 

společenské reality, která kvůli zcela zvláštnímu uspořádání zdejšího 

zákonodárného sboru, sice naléhavě, ale marně volá po adekvátním právním 

řešení mnoha otázek předmětné oblasti, je velice zajímavé seznámit se s 

francouzskými reáliemi, včetně toho, jak je tamní zákonodárce schopen 

urychleně reagovat na požadavky společnosti manifestované v rovině právní, 

zejména totiž soudní praxí. Mám za to, že uveřejnění předloženého 

disertačního spisu by mohlo aspoň trochu pohnout stojatými vodami české 

právní skutečnosti. 

    Z textu práce je dobře patrné, že disertant má rozsáhlé znalosti rozhodných 

skutečností jak českých, tak francouzských, kvalitní povědomí o teoretických 

koncepcích i právních normách, a je schopen analyzovanou látku adekvátně 

teoreticky zpracovat. Disertant dobře zúročil své studium ve Francii na straně 

jedné, i praktické zkušenosti z České republiky na straně druhé.

    Kvalitu předložené práce vidím i v tom, že disertant neváhá vyjádřit vlastní, 

náležitě odůvodněné názory, a to i negativně kritické, k mnoha probíraným 

otázkám, a nastínit možnosti řešení sporných či problematických míst a právně 

vakantních otázek.

    Předloženou disertační práci hodnotím vysoce kladně, a to počínaje cíli, 

které si disertant před sebe položil, a konče způsobem, jakým se mu podařilo 

tyto cíle splnit.
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