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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila nesporně zajímavé téma s velmi praktickým dosahem. Právní úprava 
mezinárodního osvojení je klíčovým nástrojem pro zamezení jak trestné činnosti spojené 
s únosy a obchodováním s dětmi, tak také mnoha méně zjevných, avšak rovněž závažných 
forem porušování práv dítěte. Velmi zajímavou je v této souvislosti otázka vztahu 
vnitrostátního a mezinárodního práva, kolize právních norem a konečně také v širší rovině 
kolize kulturních předpokladů jednotlivých často velmi rozdílných zemí. Lze přitom s 
diplomantkou souhlasit, že česká odborná literatura o daném tématu dosud není dostatečně 
početná. Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy, jako i schopnost orientace 
v odborných textech. 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (39 stran včetně úvodu a závěru, na počet znaků cca 62 stran) je přehledně a jasně členěn, 
jeho struktura je logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění je 
v souladu s klasickými doktrinálními přístupy. Práce je v základu složena z pěti kapitol, které 
se (s výjimkou závěrečné kapitoly) rozpadají na jednu až tři úroveň podkapitol. První kapitola 
představuje základní principy mezinárodního osvojení, tj. princip nejlepšího zájmu dítěte a 
princip subsidiarity mezinárodního osvojení. Ve druhé kapitole se autorka nejprve zabývá 
postavením a působností ústředních orgánů a pověřených organizací ve smyslu Úmluvy o 
ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení (tj. Úřadu pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí, obecního úřadu s rozšířenou působností a krajského úřadu). Poté je přiblížena 
problematika zprostředkování mezinárodního osvojení Úřadem pro mezinárodněprávní 
ochranu dětí (zejména otázky tzv. matchingu žadatelů s dítětem, interakce mezi těmito 
osobami a rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče před osvojením). Třetí kapitola je 
věnována průběhu monitorování chování dotčených osob po přemístění dítěte do 
přijímajícího státu včetně tzv. zpráv o vývoji a post-adopčních služeb. Ve čtvrté kapitole se 
diplomantka zabývá předpoklady osvojení a právem dítěte znát svůj původ. V závěrečné páté 
kapitole jsou přiblíženy trestněprávní aspekty mezinárodního osvojení. Přílohou práce je 



statistika počtu dětí z České republiky svěřených do předadopční péče v zahraničí na základě 
údajů Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí opatřená jednoduchými grafy. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila dostačujícího množství pramenů 
zahrnujících právní předpisy, odbornou literaturu a judikaturu (včetně rozhodnutí ESLP). 
Zatímco knižních zdrojů bylo využito v zásadě adekvátní množství, je třeba upozornit na 
nepříliš vysoký počet použitých odborných článků (tři) a soudních rozhodnutí (rovněž tři, 
z toho dvě rozhodnutí ESLP). Práce tak do velké míry stojí na internetových zdrojích, které jsou 
nicméně relevantní povahy (jde z velké části o oficiální dokumenty příslušných orgánů a 
organizací). Přesto by zahrnutí širší judikatury i většího množství periodických pramenů mohlo 
být práci ku prospěchu. Rovněž je určitým nedostatkem, že s výjimkou internetových zdrojů a 
rozhodnutí ESLP práce nečerpá z jiných než českých zdrojů. Citace jsou v práci uváděny na 
správných místech a to v souladu s normou pro zpracování těchto písemností. 
 

4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dostačující, práce je v zásadě čtivá a srozumitelná. Práci 
ovšem zatěžuje místy méně přehledná stylistika a zejména občasné překlepy a přehlédnutí. 
Zásadních gramatických chyb se však diplomantka nedopouští. Z formálního hlediska práce 
působí poněkud uspěchaně, vedle zmíněných překlepů např. není sjednocen název kapitoly II. 
3 v úvodu a v textu práce či nejsou sjednoceny citace rozhodnutí ESLP, dále chybí standardní 
grafická úprava seznamu zdrojů a závěru práce (ztučnění či jiné grafické odlišení nadpisu). 
Drobnější, avšak rušivý, formální nedodělek představuje skutečnost, že v práci je vedle 
správného názvu daného orgánu několikrát použit také chybný název Úřad pro 
mezinárodněprávní ochranu dítěte (správně „dětí“) a to i v obsahu v nadpisu kapitoly II.3. S 
právní terminologií diplomantka pracuje správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 
standardní či lehce substandardní. Rozsahem se jedná o práci průměrnou. Diplomantka si 
stanovila za cíl provedení komplexního zpracování tématu, což v zásadě splnila. Práce však trpí 
silně deskriptivní povahou, kdy provedená analýza zůstává spíše na povrchu problematiky. 
Rovněž by bylo vhodné, kdyby byl do práce zařazen skutečný komparativní prvek. Přesto lze 
ocenit, že autorka identifikovala určité zejména praktické konkrétní problémy spojené 
s mezinárodním osvojením v českém prostředí. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
V práci uvádíte, že do zahraničí jsou osvojovány především děti romského původu, o jejichž 
adopci je mezi českými osvojiteli malý zájem. Měl by podle Vašeho názoru český zákonodárce, 
respektive příslušné správní orgány, podniknout určité kroky ke zlepšení této situace? Jaká 
opatření by podle Vás byla vhodná?  
 
Jaký je Váš názor na problematiku tzv. babyboxů ve vztahu k právu dítěte znát svůj původ? 
S jakými jinými subjektivními právy zde může uvedené právo dítěte vstoupit do kolize a jak by 
tato kolize měla být řešena? 
 
 



7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jako i její schopnost orientovat se v zákonné úpravě a odborné literatuře i judikatuře (byť 
počet použitých soudních rozhodnutí je značně nízký). Diplomantka vypracovala přehled 
pojednávané problematiky, jehož hlavní slabinou je výrazně deskriptivní povaha. Ocenit lze 
zejména autorkou provedenou identifikaci praktických problémů, které se s oblastí 
mezinárodního osvojení v České republice spojují. Po formální – ale zčásti také po obsahové – 
stránce práce působí velmi uspěchaně, což je jistě vzhledem k zajímavému tématu škoda. 
Z uvedených důvodů doporučuji práci k ústní obhajobě s předběžným hodnocením dobře. 
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        JUDr. Petr Šustek Ph.D. 


