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1. Diplomová práce je zaměřena na velmi aktuální 

problematiku analýzy sociálních práv nesezdaných dvojic a 

registrovaných partnerů.Diplomantka na základě této 

analýzy provádí komparaci systémů sociálního práva 

v České republice a ve Francii.Vyzvednout je třeba 

především náročnost zvoleného tématu a  úroveň jeho 

zpracování.

2. Autorka ve své práci zkoumá systémy pracovního práva a 

práva sociálního zabezpečení a zkoumá přístup legislativy 

k nesezdanému soužití a registrovanému partnerství a to 

jak v České republice, tak i ve Francii.Výsledkem je 

podrobný rozbor problematických úprav, které nepřiznávají 

vybraným typům soužití stejná práva (např. koncepce 

pozůstalostních důchodů v České republice a jejich 

přístup k registrovaným partnerům, legislativní opomenutí 

při smrti registrovaného partnera, apod.). Autorka svůj 

rozbor opírá o interpretaci důsledků příslušných právních 

úprav v dotčených systémech, ale i o rozhodnutí 

Evropského soudního dvora v příslušných věcech. Práce 

ústí do srovnávací kapitoly, která oba systémy sociálního 



práva komparuje a shrnuje nálezy, ke kterým autorka 

dospěla.

3. Celkově hodnotím odevzdanou diplomovou práci jako 

nadprůměrnou. Autorka svůj rozbor na jednom místě nazývá 

popisem, ale je nutno říci, že v jejím případě jde o víc, 

než jen pouhý popis legislativy. Autorka tedy prokázala, 

že je schopna rozebrat a kriticky posoudit právní úpravu 

vybrané oblasti práva, nejen v České republice, ale též 

ve Francii.Výsledná komparace přináší řadu podnětných 

zjištění. Autorka se opírá o znalost příslušné 

legislativy v obou státech, o judikáty , i o aktuální 

odbornou literaturu. V průběhu diplomové práce na všechny 

zdroje řádně odkazuje. Má jediná připomínka směřuje 

k přílohám práce, které obsahují zajímavé statistické 

informace, které však autorka v práci nevyužívá. Prosím 

tedy, zda by mohla shrnout, jaké informace z tabulek 

vyplývají.

4. Diplomovou práci tudíž doporučuji předložit k obhajobě a 

navrhuji ji hodnotit jako výbornou. V rámci obhajoby pak 

autorku prosím, aby se vyjádřila k mé výše uvedené 

připomínce.

V Praze dne 18.5.2011
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