
Posudek oponenta rigorózní práce Mgr. Adély Burešové 

Institucionální řešení problematiky nechtěných dětí 

 

Autorka předkládá k posouzení rigorózní práci o rozsahu 164 stran, z toho 126 stran 

vlastního textu. Práce obsahuje všechny požadované přílohy a náležitosti. Institucionální 

řešení problematiky nechtěných dětí je trvale aktuální otázkou právní praxe i teorie, a proto 

volbu tématu je třeba přivítat. 

Systematika práce je zvolena vhodně. Je logická, věcně správná a dobře odráží souvislosti 

zvolené problematiky. Práce je členěna do 12 kapitol, úvodu a závěru. Z pohledu oponenta je 

třeba pozitivně hodnotit poměrně vyčerpávající právněhistorický exkurs, obsažený ve 2. 

kapitole rigorózní práce. Ve 3. kapitole zaměřené na ochranu dětí v právním řádu srovnává 

autorka velmi vhodně mezinárodní a vnitrostátní právní úpravu. Poukazuje na úpravu 

studované problematiky v NOZ, která je založena na dvou principech – prioritou je péče 

zabezpečovaná nejbližšími příbuznými příp. širší rodinou dítěte, přičemž odchod dítěte 

z biologické rodiny a jeho umístění do ústavní péče je vždy dočasným opatřením. Těžiště 

práce představují kapitoly 4. – 9., které analyzují poskytování sociálně právní ochrany, 

objasňují místo a roli sociálních pracovníků, řeší se otázky náhradní péče o děti, problematiku 

osvojení/adopce až po pěstounskou péči a svěření dítěte do péče jiné osoby. Uvedené pasáže 

mají odpovídající úroveň jak rozsahem, tak i svým obsahem. Pozitivně lze hodnotit, že 

autorka rovněž analyzuje a kriticky porovnává právní úpravu obsaženou v ZOR a NOZ a 

zdůrazňuje kladné aspekty nové právní úpravy. Ta ve svém důsledku přináší dítěti větší 

právní jistotu. Práce vhodně doplňuje exkurs pojednávající o „klokáncích“, jako příkladu 

nestátního řešení problematiky nechtěných dětí. Celou práci uzavírají kapitoly, ve kterých se 

autorka zabývá ústavní výchovou a legálními anonymními možnostmi odložení novorozence. 

Zkoumanou problematiku vhodně doplňují tabulky a přílohy, které dokazují, že autorka se 

umí orientovat v relevantních právních pramenech a statistických materiálech. V závěru 

rigorózní práce autorka zevrubně sumarizuje výsledky, ke kterým v průběhu práce na 

zkoumaném tématu došla. Kriticky uvádí faktory, které negativně ovlivňují českou podobu 

péče o děti, a to „stále vysoký počet dětí v ústavech a roztříštěnost a nejednotnost systému“. 

K dosažení změny dosavadní celkové koncepce, jejíž realizace nepřináší požadované 

výsledky, požaduje autorka nastavit podmínky spolupráce mezi stávajícími subjekty, 



zabezpečit individuální péči a přístup, zvýraznit koordinační roli a změnit současná ústavní 

zařízení na nízkokapacitní přechodná působiště. 

Hodnocená rigorózní práce prokazuje dobrou orientaci autorky v relevantních právních 

pramenech a odborné literatuře. Ve svém celku představuje předložená rigorózní práce podle 

názoru oponenta poměrně zdařilé zpracování zvoleného tématu. Svým obsahem, rozsahem i 

způsobem zpracování splňuje požadavky kladený na tento druh prací a proto je jí možné 

doporučit k obhajobě. 

V rámci ústní obhajoby autorka: 

1. vysvětlí, jak by měla být řešena z jejího pohledu a za předpokladu aplikace platných 

právních předpisů otázka „klokánků“, 

2. zaujme stanovisko k možnému vyjádření místa a významu mediace při rozhodování 

soudů ve zkoumané problematice. 

 

V Praze dne 7. prosince 2015 

JUDr. Jan Kotous 

 

 

 


