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a) aktuálnost a náročnost řešení obsahu tématu práce:  
Autorka zvolila aktuální téma právní úpravy soužití stejnopohlavních párů. Institut 
registrovaného partnerství v českém společenském kontextu představuje – vedle nesezdaného 
soužití (kohabitace) – jednu z alternativních forem soužití. Alternativní formy párového soužití 
jsou velmi aktuální společenský fenomén s mnoha dopady do různých sfér právního života. 
Realita posledních desetiletí ukazuje, že jde spíše o vzestupný trend v modu vivendi současných 
párů. Pokud jde o právní úpravu soužití stejnopohlavních párů, docházelo v ČR k dílčím 
pokusům o kodifikaci již na počátku 90. let. V letech 1992-3 vláda připravovala novelizace zákona 
o rodině. Paragrafy týkající se homosexuálního soužití byly nicméně nakonec vypuštěny. První 
ucelený návrh zákona o registrovaném partnerství osob téhož pohlaví byl předložen roku 1998. S 
výjimkou úpravy vztahů k nezletilým dětem odkazoval zcela na zákon o rodině. Vláda jej však v 
takové podobě zamítla. Teprve v roce 2005 byl návrh zákona o registrovaném partnerství poprvé 
schválen Poslaneckou sněmovnou a následně i Senátem Parlamentu ČR. Zákon č. 115/2006 Sb., 
o registrovaném partnerství a změně některých souvisejících předpisů se tak stal platnou součástí 
českého právního řádu s tím, že nabyl účinnosti dne 1.7.2006. Ve své době budil institut 
registrovaného partnerství z důvodu své netradičnosti jisté rozpaky. V evropském měřítku se o 
unikát však nejednalo. 
 
b) kvalita zvládnutí teoretických východisek, vhodnost použitých metod a odborných 
termínů, kreativita řešení a praktická aplikace při řešení tématu, využití informačních 
zdrojů:  
Autorka v úvodu své práce jasně vymezuje její cíle a klade si otázky, na které se snaží svou prací 
nalézt odpověď. Vlastní metody práce a přístupu jsou v úvodu naznačeny; z práce samotné je 
patrno, že autorka zvolila analytický přístup, který kombinuje s deskripcí a evaluací odborné 
literatury, aby nakonec dospěla k určitému syntetizujícímu závěru. V tomto ohledu autorka 
prokázala schopnost nadhledu nad zákonným textem.  
 
c) osnova, logika skladby častí, celého textu a příloh, aplikace konstrukce jádra práce – 
splnění osobitností specializace (požadavků katedry) 
Práce má rozsah 76 stran čistého textu včetně úvodu a závěru (159 tis. znaků). Text je celkově 
přehledně a jasně členěn, jeho struktura je logická, jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I 
další vnitřní členění odpovídá klasickým doktrinálním přístupům. Při zpracování tématu byl 
použitý dostatečný počet bibliografických pramenů, které autorka správně uvádí a na konkrétních 
místech cituje v souladu s citační normou.  
 
d) dosažené výsledky, reálnost a praktická využitelnost navrhovaných závěrů a 
doporučení 



Manželství zůstává v ČR neochvějně dominantní formou soužití, což souvisí s komunitaristicky 
pojatým registrovaným partnerstvím, které mu ze zřejmých důvodů není na poli legálních forem 
soužití konkurentem. Z pohledu čiré statistiky lze hovořit – oproti očekáváním – o jistém 
zklamání, neboť od účinnosti zákona je ročně uzavře cca 300 párů. Úvahu o legislativních 
peripetiích je třeba uzavřít v tom smyslu, že současná podoba zákona o registrovaném partnerství 
je výsledkem dlouhého procesu vyjednávání a marných pokusů o jeho uzákonění. Z těchto 
důvodu je na něj nutno pohlížet jako na dílčí a především kompromisní výsledek 
komunitaristického přístupu k dané problematice. Autorka uchopila problematiku originálním 
způsobem, a nabízí i velmi podnětné úvahy de lege ferenda. Nevyhýbá se kritické evaluaci ani 
vyslovení vlastních hodnotících soudů, což je ocenitelné zejména v otázce rozsahu práv a 
povinností partnerů (str. 31 a násl.). U ústní obhajoby by se autorka mohla blíže vyjádřit kupř. k: 

- Otázce adopce registrovanými partnery -  ústavněprávní kontext, (ne)diskriminace - 
jaký je pohled současného práva?  

- Jak si autorka vysvětluje relativně nízký zájem o uzavření RP?  
- Jaká je bilance PACSu po téměř 20 letech jeho uzákonění? Naplnila se očekávání 

zákonodárce?  
- Jaké jsou aktuální evropské tendence v majetkovém právu u stejnopohlavních párů? 

Autorka by mohla nastínit syntézu vybrané problematiky. Které řešení by autorka 
pokládala za vhodné z hlediska české úpravy?  

- Proč autorka považuje tzv. pluralitní model (koexistence registrovaného partnerství a 
manželství pro všechny) za „nejlepší možnou variantu právní úpravy“? Se závěrem 
nepolemizuji, bylo by zajímavé diskutovat autorčiny argumenty.  

e) rozsah, jazyková a formální stránka zpracování předložené práce 
Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá. V práci jsem neshledal podstatných 
gramatických chyb ani stylistických prohřešků. S právní terminologií je taktéž pracováno správně.  
 
f) samostatnost a aktivita studenta při zpracovaní práce, přístup studenta ke zpracování a 
plnění úloh zadání práce 
Autorka pracovala samostatně, pravidelně se mnou konzultovala nejasné otázky a veškeré mé 
formální i věcné poznámky a kritické komentáře se snažila reflektovat.  
 
g) klady a nedostatky zpracované závěrečné práce magisterského studia 
Práce je po odborné stránce standardní a splňuje požadavky kvalifikační práce tohoto stupně, a to 
jak rozsahem, tak kvalitativní analýzou. Prokazuje autorčiny utříděné znalosti vybrané 
problematiky i orientaci v tématu. 

 
Závěr:  

Předložená práce prokázala autorčinu samostatnost při zpracovávání zvoleného tématu, její 
schopnost zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně i relevantní judikatuře. Drobné komentáře 
jsem uplatnil výše v posudku. Práci proto doporučuji k ústní obhajobě s předběžným 
hodnocením výborně.  
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