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1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomantka si zvolila téma aktuální a vlastně i
nové. O tom dobře svědčí malý počet výstupů, které se rubrikovanému tématu
v ČR věnují. Je sice pravda, že nejde o institut, který by byl využíván natolik
často, aby si zasloužil větší pozornost, přece je ale třeba dbát o to, aby mu
přiměřená pozornost i v rovině právně teoretické věnována byla. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma klade značné nároky na teoretické znalosti, ale
především na znalost  rozhodných mezinárodněprávních (úmluv, které Česká
republika  a  její  právní  předchůdci  podepsali)  a  našich  právních  předpisů.
Diplomantka  využila  také  internetových  zdrojů,  ostatně  některé  materiály,
resp. výstupy ani nejsou v jiné podobě dosažitelné. 
Téma je náročné i na zpracování vstupních dat a rozhodných aspektů, nejen ze
zřetele  posouzení  jejich  závažnosti,  ale  i  v  pohledu  následného  vyvození
odpovídajících soudů. 
Pokud  jde  o  metody,  s  nimiž  diplomantka  pracovala,  je  možné  jmenovat
analytickou provázanou se  syntetickou,  ale  i  metodu srovnávací,  dedukci  a
indukci. 
     
3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozdělena do
úvodu,  závěru  a  pěti  kapitol,  které  jsou  (s  jedinou  výjimkou)  dál
mnohonásobně členěny. Dále jsou zařazeny obligatorní části diplomové práce.
Připojena  je  rovněž  příloha,  která  dobře  vypovídá  o  roli,  jakou  v  procesu
přeshraniční adopce sehrává Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dítěte.

V první kapitole diplomantka vykládá nejen podstatu a smysl mezinárodního
osvojení  (když  institutu  osvojení  věnuje  až  zvláštní  čtvrtou  kapitolu),  ale
zejména rozebírá jeho bazální  principy,  totiž nejlepší  zájem dítěte a princip
subsidiarity.
V  druhé  kapitole  se  diplomantka  obšírně  zabývá  procesem  mezinárodního
osvojení a kromě připomenutí všech rozhodných míst, která s touto otázkou
mají  co  do  činění,  zaobírá  se  i  mechanismy  jejich  součinnosti,  která  je
vzhledem ke komplikovanosti  celého procesu nezbytná. Všechny zúčastněné
osoby  přitom  musejí  neustále  mít  na  paměti  zájem  dítěte,  který  je  třeba
zohlednit  tak,  aby ve výsledku bylo dosaženo stavu,  jenž se označuje jako



blaho dítěte.
Ve  třetí  kapitole  se  diplomantka  zabývá  otázkou  monitorování  chování
zúčastněných osob, a to jak právě budoucích osvojitelů,  resp. již osvojitelů
dítěte, tak také všech subjektů, které se adopčního procesu za stát (ať už je
jejich role jakákoli) zúčastňují.
Ve čtvrté kapitole diplomantka rozebírá institut osvojení jako přijetí cizí osoby
za vlastní na místo potomka v prvním stupni přímé linie. Analyzuje zejména
souhlasy,  které  jsou  pro  konečné  rozhodnutí  soudu  nezbytné.  Kvalitu
diplomové práce tady snižuje,  že diplomantka právě toto místo nerozebrala
podrobně,  text  je  nedostatečný  jak  po  stránce  obsahové,  tak  po  stránce
formální.
Čtvrtou  kapitolu  uzavírá  diplomantka  problematikou  práva  dítěte  znát  svůj
původ s reflexí na rubrikovanou tématiku.
V  páté  kapitole  diplomantka  rubrikovanou  problematiku  doplňuje  o
trestněprávní aspekty.

4. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/  Samostatnost  při  zpracování  tématu:  Autorka  prokázala  schopnost
samostatné  práce,  a  to  jak  při  zpracování  rozhodných  pramenů,  tak  i  při
vlastním sepsání práce.  
C/  Práce  s  literaturou:  Seznam použitých  zdrojů  odpovídá  rozsahu  zdrojů,
které jsou pro danou problematiku relevantní. Takto viděno, je standardní.
Poznámkový aparát svým rozsahem přiměřený, je veden lege artis.
D/ Hloubka provedené analýzy: Autorka analyzovala dané téma v dostatečné
hloubce (pro účely práce tohoto druhu). (Výhrada ke kap. čtvrté viz výše.)
E/  Úprava  práce:  Formálně  vzato,  je  práce  v  pořádku.  Snad  kvůli  šetření
papírem je text práce nadobyčej zhuštěný, málo strukturovaný, působí slitě a
nepřehledně. 

5.  Vyjádření  k  práci:  Celkově  práci  hodnotím  jako  dobrou.  Diplomantka
pronikla do tématu, nejen že ho rozebrala, ale zásadně správně pochopila.
Diplomantka se ne zcela vyhnula popisnosti. Snažila se totiž nejen předestřít
obsah rozhodných mezinárodněprávních úmluv, ale také popsat činnost Úřadu
pro  mezinár.  práv.  ochranu  dítěte  a  všechno,  co  s  procesem  mezinárodní
adopce souvisí. Nicméně, diplomantka vyslovila i vlastní názory a stanoviska.
Ve  snaze  informovat  co  možná  nejpřesněji  o  právním stavu  v  rubrikované
oblasti nevyhnula se diplomantka takřka doslovnému překladu anglické verze
textů,  takže  výsledkem  není  text,  jehož  čtení  je  pro  českého  čtenáře
příjemným zážitkem. Rovněž je otázkou, zda z řady možných zvolila pro daný
text vždy správné české slovo.

6.  Připomínky  a  otázky  k  zodpovězení  při  obhajobě:  Diplomantka  by  měla
porovnat některé z originálních znění ÚPD a český překlad ÚPD a zamyslet se
nad tím, jaký má rozdíl,  který,  jak sezná,  existuje,  právě pro mezinárodní
adopci význam.

7.  Doporučení/nedoporučení  práce  k  obhajobě:  Vzhledem  k  tomu,  že
předložená  diplomová  práce  všechny  požadavky  kladené  jak  po  stránce



obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, doporučuji práci k
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.

V Praze dne  14. září 2018
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