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RESUMÉ 

Tématem mé práce je institut „Manželství“. Toto téma jsem si vybrala,  

protože bych se i v budoucím povolání chtěla věnovat rodinnému právu a právní úpravě 

s manželstvím spojené. Zároveň si myslím, že je manželství významným právním  

i společenský institutem, což dokazuje jeho dlouhověká historie. Tato diplomová práce 

zohledňuje historický právní vývoj, ale především se zabývá současnou platnou právní 

úpravou. Konkrétně se zabývá vznikem manželství, zánikem manželství a právními 

následky, jenž takové právní jednání přináší. Pozornost jsem věnovala i právní úpravě 

práv a povinností manželů. 

Práce je členěna do pěti kapitol. První kapitola je věnována Úvodu.  

Další tři kapitoly se zabývají samotným institutem manželství a jeho aspekty. Poslední 

pátá kapitola je Závěr. Vedle těchto kapitol obsahuje práce i Obsah, Seznam použité 

literatury a Přílohy. 

Druhá kapitola popisuje historický vývoj právní úpravy institutu manželství. 

Tato kapitola je rozdělena do dvou podkapitol, přičemž první z nich je věnována 

manželství v římském právu, a druhá zachycuje vývoj právní úpravy manželství  

na českém území. 

Třetí kapitola se věnuje platné právní úpravě manželství v České republice  

a obsahuje dalších sedm podkapitol.  První podkapitola vyjmenovává právní prameny 

upravující manželství v České republice. Druhá podkapitola vysvětluje pojem a účel 

manželství. Nejobsáhlejší je třetí podkapitola, která se zaměřuje na vznik manželství. 

Na ní navazuje podkapitola čtvrtá, jenž pojednává o právních překážkách k uzavření 

manželství. Podkapitola pátá se zabývá neexistencí a neplatností manželství. V šesté 

podkapitole se vypočítávají práva a povinnosti, která mezi sebou mají manželé,  

a vysvětluje se pojem rodinné domácnosti. Sedmá podkapitola se zabývá manželským 

majetkovým právem. A poslední osmá podkapitola se věnuje zániku manželství,  

a především se zaměřuje na rozvod a následky zániku manželství. 

Ve čtvrté kapitole se snažím poodhalit postavení a fungování manželství 

v islámském právu. Tato kapitola je rozdělena na dvě podkapitoly. První podkapitola 

obecně popisuje, jak muslimové na manželství pohlížejí a jaké zvláštní formy 

manželství existují v islámském právu. Druhá podkapitola se zaměřuje na uzavření 
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manželství a možné překážky uzavření manželství a nakonec popisuje způsoby zániku 

islámského manželství. 

V Závěru jsem shrnula obsah své práce a hodnotila, zda se mi podařilo 

zrealizovat cíle, které jsem si na začátku práce stanovila. 

  


