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Autorka se v rámci svého výzkumu věnovala v diplomové práci formám spolužití osob 

stejného pohlaví. Téma aktuální, téměř novátorské, které je zajímavé nejen z pohledu 

juristického, nýbrž i společenského, právě pro rozporuplné vnímání těchto otázek širokou 

veřejností. Proto oceňuji, že autorka propojila právně dogmatický výklad s poznatky 

sociologickými, které potvrzují pozvolné, nicméně stále narůstající sympatie veřejnosti 

k právní úpravě manželství osob stejného pohlaví. Odvážně vykročila za hranice České 

republika a s dokonalou znalostí věci informuje čtenáře o nových formách právní úpravy 

spolužití osob stejného pohlaví, a to i v zemích, které můžeme označit spíše za konzervativní 

s ohledem na silné religiózní tradice. 

Výklad o legalizaci registrovaného partnerství v Evropě a rozřazení do modelu 

severského, francouzského a nizozemského včetně završujícího pohledu Evropské unie 

přesvědčuje svou důkladností a výbornou znalostí věci. Stranou autorčiny pozornosti 

nezůstává ani bohatá judikatura Evropského soudu pro lidská práva, která má pro legislativní 

úpravu národních států mimořádnou závažnost. V praxi významnou otázku osvojení 

stejnopohlavními právy řeší s přehledem a s přihlédnutím k oprávněnému zájmu dítěte. 

Spolužití stejnopohlavního páru přináší i nutnost řešit majetkové zájmy obou partnerů, resp. 

manželů. I v této oblasti autorka přináší nové poznatky (např. změnu zákonného majetkového 

společenství v Nizozemí, o které se příliš literatura zatím nezmiňuje).  

Autorka informuje o legislativních krocích v České republice s očekáváním, že i 

v tuzemském prostředí se podaří uzákonit manželství již nikoli jako výlučně trvalý svazek 

muže a ženy, nýbrž jako trvalý svazek dvou lidí (srov. s. 67). Autorka pak promyšleně uvádí, 

jaké právní důsledky v právu soukromém i veřejném může tato legislativní změna přinést.    

Neopomíjí ani ústavně právní rozměr rovnosti heterosexuálních a homosexuálních 

párů s ohledem na zákaz diskriminace vyjádřený v zákonech nejvyšší právní síly.   

Z hlediska formálního a systematického členění konstatuji, že práce je přehledně a 

logicky rozčleněna.  



Autorka prokázala potřebnou samostatnost při zpracování tématu a představila 

logickou stavbu práce.  

Práce s literaturou (včetně internetových zdrojů) zasluhuje plné uznání. To samé platí i 

jazykové a stylistické úrovni posuzované práce.  

Ze všech uvedených důvodů doporučuji předloženou diplomovou práci Veroniky 

Kadeřábkové k obhajobě.  

K rozpravě doporučuji otázku, jak bude česká veřejná moc právně nahlížet na 

manželství stejnopohlavních párů (uzavřené ve státě, který tato manželství připouští) a na 

jejich osvojené dítě nastane-li situace, kdy tito manželé budou muset před českými orgány 

vystupovat jako rodiče dítěte.  

Konečně by mě zajímal názor autorky, zda by připustila registrované partnerství i mezi 

osobami opačného pohlaví, jak se přepokládá v Rakousku-srov. s. 19? Měla by právní úprava 

honorovat i faktický vztah dvou osob stejného nebo odlišného pohlaví (k tom srov. zejména 

čl. 515-8 Code civil -„le concubinage“) ? 
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