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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila bezesporu zajímavé a aktuální téma. Vyživovací povinnost patří 
k institutům rodinného práva, které jsou poměrně častým předmětem sporů v soudní síni i na 
úrovni právně-politické diskuse. Zatímco většina teoretické reflexe tohoto institutu se zabývá 
vyživovací povinností rodičů k dětem, autorka se rozhodla pojednat o vyživovací povinnosti 
mezi manžely či rozvedenými manžely a mezi registrovanými partnery či osobami po zrušení 
registrovaného partnerství. Klade si přitom za cíl srovnat platnou právní úpravu s úpravou 
před rekodifikací soukromého práva. Práci pohlížející na vyživovací povinnost z této 
perspektivy je nutné uvítat. Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy, jako i schopnost 
orientace v odborných textech a judikatuře. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (59 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 v základu složena ze tří velkých kapitol, které se velmi detailně 
rozpadají na vysoké množství podkapitol o jedné až dvou úrovních. První kapitola je věnována 
obecnému představení institutu vyživovací povinnosti. Autorka se nejprve zabývá historií 
institutu, relevantními právními předpisy a definicí daného institutu. Následně přibližuje 
právní úpravu přiznání výživného a určení jeho výše, následky neplnění vyživovací povinnosti 
(exekuce na řidičský průkaz v případě neplacení výživného na nezletilé dítě, trestný čin 
zanedbání vyživovací povinnosti) a diskutované změny právní úpravy de lege ferenda. V závěru 
kapitoly diplomantka představuje zásady společné všem druhům vyživovací povinnosti. Druhá 
kapitola je věnována konkrétním druhům vyživovací povinnosti. Autorka nejprve představuje 
přehled všech těchto druhů, aby se poté detailněji zabývala vyživovací povinností mezi 
manžely a rozvedenými manžely a mezi registrovanými partnery a osobami po zrušení 
registrovaného partnerství. Věnuje se přitom nejen otázkám přímo souvisejícím s vyživovací 
povinností, ale také právní úpravě daných institutů jako takových včetně rozvodu manželství 
či zrušení registrovaného partnerství. Problematiku samotné vyživovací povinnosti pak 
představuje poměrně komplexně včetně její historie, určení výše výživného, splatnosti 
výživného, zániku práva na výživné či promlčení jednotlivých plnění. Velmi krátká třetí kapitola 
představuje statistiku pravomocně přiznaných vyživovacích povinností mezi manžely a 



rozvedenými manžely, stejně jako mezi registrovanými partnery a osobami po zrušení 
registrovaného partnerství. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila odpovídajícího množství pramenů. Jistým 
nedostatkem je absence zahraničních zdrojů a velmi nízký počet odborných článků. Citace jsou 
v práci uváděny na správných místech a v zásadě souladu s normou pro zpracování těchto 
písemností, ačkoliv v některých případech chybí uvedení strany. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je v zásadě dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci 
nezatěžují zásadní gramatické chyby ani stylistické nedostatky, ačkoliv ji z hlediska 
gramatických chyb a přehlédnutí nelze označit za zcela příkladnou. 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. Práce poměrně komplexně pokrývá danou 
problematiku i se souvisejícími otázkami (např. právní úpravy rozvodu manželství). Vzhledem 
ke svému rozsahu však působí značně deskriptivně a místy povrchně bez provedení hlubší 
analýzy a častějšího vlastního kritického hodnocení autorky. Vhodné by bylo rovněž zahrnutí 
výraznějšího komparativního prvku. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
Ve své práci (str. 14-15) představujete některé diskutované návrhy změn právní úpravy 
vztahující se k vyživovací povinnosti. Uveďte a odůvodněte prosím Váš názor na vhodnost 
těchto změn. Případně také uveďte, jaké jiné změny de lege ferenda byste uvítala. 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jako i její schopnost orientovat se v  zákonné úpravě, odborné literatuře i judikatuře. Slabiny 
práce však spočívají především v její přílišné popisnosti a nedostatku hlubší analýzy, stejně 
jako systematičtější komparace se zahraničními právními úpravami. Z toho důvodu doporučuji 
práci k ústní obhajobě s předběžným hodnocením velmi dobře. 
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