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Předsedající, prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. přivítal členy komise a představil 

kandidáta. Sdělil přítomným průběh studia kandidáta a pozitivně zhodnotil velký význam 

práce z praktického hlediska při řešení rodinného práva. Ocenil celkovou úroveň práce a 

předal slovo kandidátovi. 

JUDr. Miroslav Mrázek uvedl, že díky životu ve Francii použil komparační přístup a 

historický pohled a pohledy všech stran účastníků rozvodového řízení. Kandidát dále uvedl, 

že rozvodové řízení chápe jako velký zásah do života dítěte, připomněl kritiku soudnictví, ale 

také pozitivní vývoj v posledních letech. Soudům, podle kandidáta, chybí specializovaní 

soudci a další vzdělávání soudců. Ve Francii se vytvořil jiný pohled na rozvody a jiné 

vnímání se postupně přijalo také v České republice. Kladně ohodnotil postupné 

„oddramatizování“ rozvodů a přístup zákonodárce. 

Oponent doc. JUDr. PhDr. David Elischer, Ph.D. připomněl, že kandidát zkoumal 

jednotlivé koncepce rozvodu a jejich efektivitu, věnoval se také rozvratu coby rozvodovému 

důvodu. Velmi kladně zhodnotil odbornou pozornost věnovanou rozvodům a charakteristice 

jednotlivých řízení, rozhodnému právu pro rozvody česko-francouzských manželství a 

významu mediačních a smírčích postupů při ochraně rodiny a nezletilého a dalším 

problémům. Připomněl důležitost statistického exkurzu, tj. rozvod manželství z pohledu 

konkrétních dat s využitím komparativního ohledu ČR a Francie. V práci autor prokázal 

širokou orientaci v tématu a současně hloubku svých myšlenkových vývodů a přesvědčivost 

svých argumentů. 

Oponent velmi kladně zhodnotil také použití bibliografických pramenů a citací v souladu 

s citační normou. Kandidát konfrontoval  základní názory české doktríny a odlišná stanoviska  

právních autorit z obou oborů, rozdílné pohledy (ÚS, NS, KS) i judikatury cizí, připojil 

vlastní postoje a hodnotící komentáře. Výborná je též stylistická a jazyková úroveň práce. 

K ústní obhajobě uvedl oponent řadu otázek. Požádal o základní charakteristiku odluky.  

Co autor myslí „agresivnějším“ přístupem žen k rozvodu, zda je použitelná judikatura NS 

vycházející z judikátu ze dne 22. 4. 1958 (CZ 38/58) i na dnešní poměry, co bylo v 60. letech 

minulého století příčinou, že 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?  

Dále se oponent zeptal na problematiku změny pohlaví jednoho z manželů za trvání 

manželství, zda vůbec existuje ve francouzské právní úpravě definice rodiny a doktrinální 

vymezení jejího pojmu?  

Jak dnes hodnotí francouzská familiaristika dopady reformy francouzského rozvodového 

práva započaté v 70. letech minulého století? Jaká má být role soudu při schvalování dohod 

mezi manželi, jež jsou podmínkou určitého typu rozvodu.  

Kandidát na všechny otázky odpověděl. Oponent za velmi precizní odpovědi poděkoval. Další 

otázky věnovaná administrativním rozvodům kandidát zodpověděl oponentovi ve všeobecné 

rozpravě.   



Oponent práci označil práci jako mimořádně zdařilou, nadstandartní, obsahující kvalitativní 

analýzu, splňující rozsah a doporučil k obhajobě.           

Oponentka JUDr. Ivana Spoustová, Ph.D. velmi kladně hodnotila část práce, která se 

věnovala historickému právnímu vývoji rozvodu manželství na území České republiky a 

Francie. Oceňuje podrobné zpracování problematiky rozvodu manželství v České republice. 

Kandidát se také věnoval problematice uzavření manželství mezi partnery stejnopohlavními a 

registrovaným partnerstvím v České republice.  

Kandidát  byl oponentkou vyzván, aby právě s ohledem na počet těchto svazků,  vysvětlil 

v čem spatřuje pozitiva a negativa právních úprav v jím zvolených zemích a jaké řešení de 

lege ferenda by navrhoval v případě nových legislativních změn, jestliže již odkazuje na nález 

pléna Ústavního soudu sp.zn. Pl. ÚS 7/15 ze dne 14. června 2016. Nález vyvolal odbornou i 

laickou diskusi.  

           Oponentka jako velmi přínosné uvedla zamyšlení kandidáta nad profilem soudců, kteří 

rozhodují ve věcech rozvodu manželství a v tzv. opatrovnických věcech (úprava péče o 

nezletilé děti). Souhlasila s kandidátem v nutnosti právní erudovanosti, ale i lidských a 

profesních zkušenostech, velký přínos práce uvedla ve specializovaných odvolacích senátech. 

Jako přínosné, v souladu s prací kandidáta, vnímá návrh zavedení specializovaných rodinně-

právních soudů či senátů již u soudů nalézacích i návrhy na spojení řízení o rozvod manželství 

a úpravy péče o nezletilého do jednoho řízení.  

Oceňuje uvedení zkušeností v úpravě ve francouzském právu. Oponentka oceňuje uvedení 

pohledu kandidáta na zavedení administrativních rozvodů a eventuálního zavedení této 

úpravy do našeho právního řádu. 

Oponentka velmi kladně hodnotí oponentem uvedené kapitoly věnované úpravě 

rozvodu manželství ve Francii, s přihlédnutím zpracování variant rozvodu po reformě z roku 

2004. Kritický pohled kandidáta na následky rozvodu manželství je uváděn podrobně ve 

čtvrté kapitole. Oponentka velmi kladně hodnotí také závěrečné shrnutí, statistické údaje a 

doporučuje disertační práci, která svědčí o znalosti problematiky, odborné literatury, 

legislativy v ČR i ve Francii k obhajobě.  

Kandidát odpověděl na položené otázky a také v tomto případě se k některým problémům 

vyjadřovali členové komise dále v rozpravě. 

Školitelka doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc. velmi pozitivně zhodnotila 

systematickou práci kandidáta, několikanásobné členění kapitol. Ocenila použití literatury, 

zpracování pěti desítek rozhodnutí a nálezů českých a francouzských soudů. Kladně 

zhodnotila pečlivou citaci, analýzu dat. Práci kandidáta hodnotí jako oborově komplexní 

studii. Školitelka uvádí, že práce by alespoň trochu mohla pohnout stojatými vodami české 

právní skutečnosti. Kandidát má rozsáhlé znalosti rozhodných skutečností českých i 

francouzských, kvalitní povědomí o teoretických koncepcích a právních normách. Školitelka 

pozitivně hodnotí vyjádření vlastních odůvodněných i negativních názorů kandidáta při 

současném poukázání na možná řešení. Práci hodnotí vysoce kladně a doporučuje k obhajobě. 

Předseda komise otevřel rozpravu k práci.  Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 

připomněla vývoj ve Francii v 60. letech ve sledované problematice. Připomněla změnu 

ekonomické závislostí ženy na muži. Uvedla také, že od 60. let minulého století ve Francii 30 

let připravovali reformu. 

JUDr. Marie Zahradníčková, CSc. upozornila na nutnost zabývat se zájmy dítěte, na 

problematiku působení OSPODu. 

Předseda komise ukončil veřejnou část a poděkoval všem přítomným. 

 Proběhlo neveřejné jednání a tajné hlasování. Výsledek hlasování byl 6/0 ve prospěch 

udělení titulu Ph.D. 

 

Zapsal: Mgr. Jaroslav Prouza                 

 

               


