
87 

 

Resumé 

Název diplomové práce: Manželství 

V mé práci se zabývám jak stálými a neměnnými znaky manželského institutu, včetně 

pojmosloví, tak i proměnami manželského institutu ve vztahu ke změnám právní úpravy a 

proměnám společnosti. Cílem mé práce je poskytnout čtenáři strukturovaný a ucelený obraz 

problematiky manželství v kontextu současné právní úpravy, ale také historických událostí.  

V prvních třech kapitolách se věnuji teoretickým aspektům manželského institutu, 

které jsou důležité pro pochopení základních pojmů a historických souvislostí. Od čtvrté 

kapitoly ,,Práva a povinnosti manželů“ jsem se práci snažila směřovat více do praktické části 

manželského práva. Jednou z nejpodstatnějších a nejproblematičtějších částí manželského 

institutu jsou majetkové poměry mezi manžely, zvláště pak v případě rozvodu bývá mnohdy 

velmi složité majetek manželů vypořádat.   

Majetkovými poměry mezi manžely se zabývám v kapitole páté. Vypořádání majetku 

manželů velmi úzce souvisí se zánikem manželství, a to především rozvodem.  

Zánikem manželství se ve své práci zabývám v šesté kapitole. I zde jsem se snažila 

poukázat především na praktickou stránku zániku manželství, a to nejenom ve smyslu poměrů 

mezi rozvádějícími se manžely, ale také z pohledu společného dítěte, které by mělo být 

v každém případě postiženo rozvodem rodičů co nejméně. Proto se v kapitole ,,Zánik 

manželství“ zabývám i vůlí dítěte a jejím projevem při rozvodu rodičů. V této kapitole se také 

zabývám zánikem manželství změnou pohlaví, a to včetně judikatury ESLP. 

V poslední kapitole se zabývám registrovaným partnerstvím a jinými formami soužití, 

a to jak mezi páry stejného pohlaví, tak i mezi páry pohlaví různého. Problematika 

registrovaného partnerství (v některých zemích nazývaného jako manželství) stále rozděluje 

světovou společnost do mnoha skupin. Jsou státy, kde mohou osoby stejného pohlaví uzavřít 

dokonce manželství a státy, kde je již jen partnerské soužití osob stejného pohlaví trestným 

činem. V poslední kapitole srovnávám pohledy jednotlivých evropských států. V této kapitole 

se také zabývám i v České republice velmi ožehavému tématu, kterým je osvojení dětí 

registrovanými partnery.  

V závěru zmiňuji i jiné formy soužití než manželství a registrované partnerství.
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