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POSUDEK OPONENTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 

Jméno rigorózanta: Mgr. Kamila Janoušková 

Téma práce: Oddlužení manželů 

Rozsah práce: 108 stran vlastního textu 

1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

Rigorózantkou zvolené téma nelze považovat za nové, nicméně se jedná o téma 
aktuální. Problematika vlivu oddlužení na společné jmění manželů patří k těm právním 
institutům, které procházejí v současné době určitým vývojem, v jehož důsledku dochází 
ke změnám právním úpravy. S ohledem na tuto skutečnost se jedná o téma velmi 
aktuální, které vedle své teoretické roviny má i velkou praktickou reflexi. Proto lze výběr 
tématu hodnotit více než pozitivně, neboť podrobnější zpracování této problematiky 
odborná literatura zatím postrádá. 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a 

použité metody 
 
Zpracování rigorózantkou zvoleného tématu vyžaduje znalosti teoretické, a to především 
znalosti právní úpravy, která se právě u tohoto institutu poměrně rychle mění. Přínosné 
zpracování tématu samozřejmě vyžaduje práci s odbornou literaturou včetně vyhledání 
relevantní judikatury soudů. Takto získané poznatky rigorózantce umožnily detailní a 
komplexní zpracování zvoleného tématu. 
Autorka použila při psaní své práce zejména metody abstrakce, tj. metody spočívající 
v odlučování nepodstatných znaků sledovaného institutu od znaků podstatných, a to 
včetně metod indukce a dedukce. Dalšími metodami, které autorka práce při psaní 
využila, byly syntéza a právní komparatistika. Jejím cílem bylo podat ucelené pojednání 
o problematice oddlužení manželů, a to zejména za použití relevantní judikatury, která 
se ne vždy jednotně (!) pokoušela napravovat nedostatky v zákonné úpravě. 
Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek odpovídá požadavkům, které jsou 
kladeny na práce tohoto druhu. Níže bude posouzeno, zda si rigorózantka tyto teoretické 
otázky dostatečně osvojila a zda je její práce s těmito základními východisky koherentní. 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Po formální stránce je práce rozčleněna do čtyřech kapitol, které se dále vnitřně člení, 
úvodu a závěru. Dále práce obsahuje seznam zkratek, seznam použité literatury a 
dalších citovaných zdrojů, shrnutí a klíčová slova (obojí v českém i v anglickém jazyce). 
V úvodu autorka seznamuje čtenáře s důvody, které ji vedly k volbě tématu, s vytyčeným 
cílem a se strukturou práce. V první kapitole rigorózantka popisuje základní východiska 
práce, a to zejména institut oddlužení a společné jmění manželů. Za těžiště hodnocené 
práce lze považovat kapitolu druhou, kde se autorka podrobně zabývala zvolenou 
problematikou, tedy právní úpravou institutu oddlužení manželů. S ohledem na 
skutečnost, že naši současnou právní úpravu podrobila kritické analýze, lze uvítat 
navazující komparaci (v kapitole třetí) s právní úpravou ve Spolkové republice Německo 
a s právní úpravou Slovenské republiky. Před vlastní závěr práce pak uchazečka vhodně 
zařadila kapitolu čtvrtou, kde se zaměřila na vlastní návrhy de lege ferenda. 
Celkové rozdělení práce deklaruje promyšlený a logický přístup rigorózantky ke 
zpracování zvoleného tématu. Práce je ukončena závěrem, ve kterém autorka shrnuje 
obsah své práce, dílčí závěry, ke kterým v průběhu dospěla včetně vlastních návrhů de 
lege ferenda, kterými by řešila nedostatky současné právní úpravy oddlužení manželů. 
Kladem práce jsou především rigorázontčiny vlastní úvahy a dílčí závěry. Po formální 
stránce je práce rozčleněna vhodným způsobem. Jednotlivé části dostatečným 
způsobem vystihují témata, která patří do problematiky práce. 
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4. Vyjádření k práci 

 
Celkově práci hodnotím jako zdařilé zpracování zvoleného tématu. Práce je přehledná. 
Rigorózantka se dokázala vyvarovat popisnému zpracování, naopak předložila ucelené 
a logicky promyšleně zpracované zadané téma. Předložená práce je čtivá a neobsahuje 
zásadní věcné chyby. 
Připomínky: 
- práce obsahuje poměrně velké množství gramatických a dalších chyb (podrobněji 
uvedeno níže v bodě hodnocení jazykové a stylistické úrovně práce), 
- na straně 30 ve shrnutí – z čeho vyplývá závěr 1. věty, celkově se mi z tohoto pojednání 
zdá, že na vzniklou situaci autorka nahlíží pouze z pohledu dlužníků, ale co věřitelé?, 
- z obsahového hlediska postrádám v práci zásadní pojednání, a to o problematice 
pohledávek státu (např. nedoplatky na daních apod.) v kontextu zpracovávaného 
tématu. 
 
Automatická kontrola shod provedená systémem theses.cz generuje dokument 
čítající 6009 (!) stran, představující 225 dokumentů obsahujících shody. Míra shody však 
v žádném dokumentu nepřesahuje 5%. Nakolik je v lidských silách takto obsáhlý 
dokument prostudovat, lze konstatovat, že nalezené shody se týkají povětšinou názvů 
právních předpisů či citací zákonných textů či judikatury, které logicky musí být shodné. 
Na základě uvedené kontroly shod tedy nelze učinit závěr o tom, že by rigorózantka 
nepostupovala při tvorbě práce lege artis. 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Hodnocená práce splnila cíl, který si rigorózantka 
(poněkud chaoticky, spíše za pomoci položených 
otázek) v úvodu vytyčila.  

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Rigorózantka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to nejen 
při studiu odborné literatury a relevantní judikatury, 
ale i při sepsání vlastního textu práce. 

Logická stavba práce Z hlediska logické stavby práce nelze rigorózantce 
nic vytknout. 
Zvolená systematika práce je vhodná. Jednotlivé 
části na sebe tematicky navazují a jejich předmět 
patří do problematiky práce. Podrobněji viz bod 3. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Součástí práce je rozsáhlý seznam použité odborné 
literatury, z něhož je zřejmé, že rigorózantka 
pracovala s téměř dvaceti odbornými publikacemi a 
s třiceti články v odborné literatuře, na které v textu 
práce odkazuje formou poznámek pod čarou. 
Uchazečka navíc pro účely komparace musela 
vyhledat i německou odbornou literaturu, kterou pro 
psaní práce posléze rovněž využila. 
Rozsah vyhledané odborné literatury je tedy 
dostačující s ohledem na požadavky kladené na 
práce tohoto druhu. 
Mimoto zpracování práce svědčí o tom, že 
rigorózantka odbornou literaturu nejen vyhledala a 
pracovala s ní způsobem ve vědecké práci 
obvyklým, ale že ji i podrobně nastudovala. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka zvolené téma zpracovala zevrubně a 
důkladně. 
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Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
K celkové úpravě práce nemám zásadních výhrad. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů odpovídá průměrné normostraně. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Práce je po stránce jazykové i stylistické na 
průměrné úrovni. Autorce se nepodařilo vyvarovat 
jazykových, příp. gramatických chyb (např. na str. 3, 
12, 17, 23, 25, 30, 31, 33, 36, 41 atd.). Rovněž není 
vhodné, aby věta začínala zkratkou či číslem (např. 
na str. 22). Bohužel ne příliš velkou pečlivost, s jakou 
autorka přistoupila ke konečné korektuře textu, 
dokládají další skutečnosti (např. na s. 16 chybí 
slovo „soudní“ výkon rozhodnutí, na str. 21 chybí 
odkaz 69) včetně používání hovorové terminologie 
(např. na str. 92 „… vtáhnout do řízení …“). 
Rigorózantka nevěnovala patřičnou pozornost 
konečné gramatické a jazykové korektuře textu a 
v tomto ohledu zbytečně snížila jinak obsahově 
kvalitně zpracované téma! 

 
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 Při ústní obhajobě práce by se autorka mohla zaměřit na problematiku společného 
oddlužení manželů v případě, že pouze jeden z nich má dluhy z podnikání. 
 
 

Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, tak 
i obsahové, i přes výše uvedené 
nedostatky, splňuje požadavky kladené na 
rigorózní práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a proto 
doporučuji její přijetí k ústní obhajobě. 

 
 
V Praze dne 14. února 2018 
 
 

____________________________ 
JUDr. Dita Frintová, Ph. D. 

oponent rigorózní práce 


