
Hodnocení diplomové práce 

Anety Rýdlové na téma 

“Sociální práva sezdaných dvojit a registrovaných partnerů 

ve Franci a v České republice“

Diplomantka si ke zpracování své diplomové práce zvolila velmi 

aktuální téma, možná až kontroverzní téma, jemuž v české 

odborné literatuře dosud nebyla věnována dostatečná pozornost, 

možná proto, že se jedná o téma nové, opředené mnoha mýty a 

často prezentované s mnoha nepřesnostmi, někdy až předsudky. 

Předložená práce o rozsahu 58 stran vlastního textu je 

systematicky členěna do jedenácti kapitol, přičemž jsou tyto 

dále členěny do jakýchsi částí, ač tyto nejsou takto označeny.  

V úvodních kapitolách své práce se autorka věnuje formám 

soužití páru ve Francii a ČR a poskytuje především 

občanskoprávní srovnání. Další dvě části věnuje sociálním 

právům sezdaných párů a registrovaných partnerů v ČR a ve 

Francii, kteréžto části jsou dále vnitřně členěny na oblast 

pracovního práva a práva sociálního zabezpečení. Za velmi 

přínosné lze označit závěrečné kapitoly předložené práce, ve 

kterých se autorka s úspěchem pokusila srovnat oba systémy, a 

to jak z hlediska postavení registrovaných partnerů, tak i 

z hlediska oblasti pracovního práva i práva sociálního 

zabezpečení. Práce je dále kromě seznamu zkratek a použité 

literatury doplněna přílohami, ze kterých lze vyčíst základní 

statistická data o registrovaném partnerství v ČR. Velmi 

užitečná je příloha 3. Srovnání vybraných práv sezdaných párů 

a registrovaných partnerů v ČR a ve Francii. 

Obecně lze konstatovat, že předložená diplomová práce je 

zpracována velmi kvalitně, je třeba vyzdvihnout, že autorka 

práci pojala originálně a pokusila se nejen srovnat dvě různé 



právní úpravy, ale dokonce se mezioborově zabývala jak 

občanskoprávní, tak sociálněprávní stránkou zkoumané 

problematiky. Autorka analyzuje platnou právní úpravu, práce 

netrpí opisností, což vítám. 

Nezbývá mi než konstatovat, že předložená diplomová práce dle 

mého názoru splňuje požadavky kladené Právnickou fakultou UK 

na zpracování diplomových prací. Práci tedy jednoznačně 

d o p o r u č u j i  p r á c i  k o b h a j o b ě . 

V jejím průběhu navrhuji, aby se autorka zabývala některým 

z následujících okruhů otázek: 

 Diskriminace na základě sexuální orientace v judikatuře 

Soudního dvora EU 

 Návrhy de lege ferenda pro českou právní úpravu, jež by 

mohly vést ke zrovnoprávnění homosexuálních párů 

s heterosexuálními a do jaké míry tak učinit. 

V Praze, 16.5.2011

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.

    vedoucí diplomové práce
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