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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Manželství patří mezi velmi často užívané občanskoprávní instituty, přičemž v životech 
zúčastněných osob má zcela zásadní roli. Z hlediska svého významu jde o téma pro 
diplomovou práci bezpochyby vhodné. Autorka dokázala pojmout šíři tématu vhodně, 
přehledně a uceleně. Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy i aktuální judikatury, jako 
i schopnost orientace v odborných textech. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (69 stran včetně úvodu a závěru) je přehledně a jasně členěn, jeho struktura je logická, 
jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění je v souladu s klasickými 
doktrinálními přístupy. Práce je základně rozdělena do sedmi velkých kapitol. První z nich 
představuje velmi stručný úvod do pojmu manželství, jeho znaků a nastínění jeho právní 
úpravy. Druhá kapitola je věnována historii manželství v evropském prostoru od klasického 
římského práva přes úpravu katolického konfesního práva a reformy 18. století po 
československou právní úpravu před rokem 1989. Kapitola má povahu zcela základního, avšak 
přehledného přiblížení problematiky s místy částečně zjednodušujícími tvrzeními, což však 
vzhledem k nutně velmi omezenému rozsahu lze autorce sotva vytknout. Ve třetí kapitole se 
diplomantka zabývá vznikem manželství. Nejprve přitom pojednává o překážkách uzavření 
manželství, přičemž v tomto kontextu hovoří také o sňatečném prohlášení, formálních 
náležitostech uzavření manželství a předoddavkovém řízení. V následující podkapitole autorka 
představuje formy sňatku, tedy základní úpravu sňatku občanského a civilního. Diplomantka 
dále navazuje podkapitolou o zvláštních způsobech uzavření manželství. Závěrečná 
podkapitola třetí kapitoly je věnována problematice neplatnosti a zdánlivosti manželství. Na 
tomto místě je nutné podotknout, že zřejmě logičtějším řešením by bylo přesunutí podkapitoly 
o překážkách manželství spíše na konec třetí kapitoly, nejedná se nicméně o velký problém. 
Čtvrtá kapitola pojednává o právech a povinnostech manželů, a to osobních i majetkových se 
zvláštním důrazem na povinnost vyživovací. Kapitola pátá představuje manželské majetkové 
právo. Autorka nejprve zpracovává problematiku společného jmění manželů v režimu 
zákonném, smluvním či založeném soudním rozhodnutím, a dále vypořádání SJM včetně jeho 
procesních aspektů a vztahu vůči věřitelům. Dále diplomantka přistupuje k přiblížení 
různorodých aspektů bydlení manželů včetně bydlení po zániku manželství a ochrany proti 
domácímu násilí. V šesté kapitole jsou přiblíženy jednotlivé případy zániku manželství. Zvláštní 
pozornost autorka věnuje zániku manželství změnou pohlaví, kdy na vztah práva k otázce 
změny pohlaví transsexuálních osob nahlíží ve speciální podkapitole z komparativní evropské 
perspektivy. Dále se samozřejmě věnuje především rozvodu, a to mj. jeho důvodům, příčinám 
rozvratu a jejich zjišťování či právním následkům rozvodu.  Vhodně zvolenými přílohami práce 



jsou tabulky představující počet rozvodů a podíl manželství končících rozvodem v období 1950 
-2012 a míru rozvodovosti podle délky trvání manželství. Závěrečná sedmá kapitola pak 
pojednává o registrovaném partnerství a jiných formách soužití opět s jistým komparativním 
prvkem. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila značného množství pramenů zahrnujících 
právní předpisy, odbornou literaturu i judikaturu. Citace jsou v práci uváděny na správných 
místech a to v souladu s normou pro zpracování těchto písemností. Ocenění zasluhuje vysoké 
množství poznámek pod čarou, kterých je v práci vhodně použito 224. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci nezatěžují 
žádné zásadní gramatické chyby, a ačkoliv je stylistika práce či používání čárek ve větách místy 
poněkud nedokonalá, nenalézám v práci velké stylistické nedostatky ani přehlédnutí. S právní 
terminologií diplomantka pracuje správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 
standardní. Rozsahem se jedná o práci průměrnou. Diplomantka si kladla za cíl předložit 
ucelený obraz institutu manželství, což se jí v zásadě podařilo. Práce je však (snad s výjimkou 
pasáží o změnách pohlaví a registrovaném partnerství) velmi deskriptivní bez hlubší analýzy 
materie a vlastních postřehů či komentářů. Většina práce rovněž postrádá ucelenější 
komparativní složku. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Na základě jakých kritérií by dle Vašeho názoru mělo de lege ferenda docházet k vyvažování 
zájmů společnosti na určitých funkcích a formách manželství na jedné straně a ochraně 
autonomie vůle a práva na sebeurčení jednotlivce na straně druhé? Odkud lze čerpat 
normativní sílu požadavků společnosti na určitých podobách manželství? Můžete uvážit i 
z tradičního pohledu velmi extrémní případné podoby manželství, např. manželství více než 
dvou osob. 
 
Jakým způsobem a podle jakých kritérií se podle Vás proměňoval a do budoucna bude 
proměňovat obsah požadavku na slavnostní formu sňatečného obřadu? 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jakož i její schopnost orientovat se v  zákonné úpravě, příslušné judikatuře a odborné 
literatuře. Práce je však problematická především svojí popisnou povahou. Dále poněkud 
postrádám komparativní přístup, který je soustředěn spíše do úzké problematiky 
kontroverzních témat změny pohlaví a svazků osob homosexuální orientace. Z toho důvodu 
doporučuji práci k ústní obhajobě s předběžným hodnocením velmi dobře. 
 
Datum: 28. 4. 2017  
       ____________________________ 
        JUDr. Petr Šustek Ph.D. 


