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Zpracovaná rigorózní práce vznikla rozpracováním diplomové práce, kterou autorka rozšířila 

především o dopady nového občanského zákoníku a zákona o sociálně právní ochraně dětí. 

Oblast péče o děti, které z nějakých důvodů nemohou vyrůstat ve své rodině, je v současné 

době velmi aktuální a stále typická hledáním optimálních způsobů zajištění práv dětí 

v souvislosti s jejich výchovou.  

Protokol o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce uvádí 300 podobných dokumentů, 

ovšem míra podobnosti je menší než 5%. V práci je vyznačeno několik shodných pasáží, ale 

vždy jde jen o citování zákona. 

Rigorózní práce je možno rozčlenit do dvou částí. V první- spíše obecné-autorka vymezuje 

základní pojmy, provádí historickoprávní exkurs do řešení problematiky nechtěných dětí a 

zabývá se též ochranou dětí v právním řádu a taktéž rolí sociálních pracovníků jako garantů 

výkonu sociálněprávní ochrany dětí. Druhá část práce je pak věnována rozboru systému 

náhradní péče o děti a jeho jednotlivým formám (osvojení, pěstounská péče, ústavní 

výchova, nestátní možnosti péče o nechtěné děti a legální anonymní možnosti odložení 

novorozence). Práce ústí do závěru, kde se autorka snaží podle svých slov jak o objektivní 

zhodnocení péče o nechtěné děti, tak o prezentaci svých subjektivních námětů a kritického 

zhodnocení.  

Autorce rigorózní práce se podle mého názoru podařilo odpovídajícím způsobem vykreslit 

obraz současného institucionálního řešení problematiky nechtěných dětí. Problematika je 

vhodně zasazena do širšího právního kontextu právní ochrany dětí a jejího institucionálního 

vývoje. V rozboru současné situace je užitečné srovnání situace před a po zavedení nového 

občanského zákoníku. Za velmi přínosné považuji doplnění o statistiky, které ukazují 

tendence vývoje v jednotlivých formách náhradní péče. Tyto informace jsou pak základem 

možnosti hodnotit pohyb v jednotlivých formách a měnící se strukturu institucí, která 

dokládá změny postojů společnosti v řešení těchto otázek. Pozitivně hodnotím též práci 



s odbornou literaturou i internetovými zdroji, které pomohou zachytit aktuálně řešené 

problémy. 

Autorka v závěrech své práce formuluje základní problémy, se kterými se současný systém 

potýká. Těmi jsou podle jejího názoru vysoký počet dětí v ústavech a roztříštěnost a 

nejednotnost celého systému. Příčinou vysokého počtu dětí v dětských domovech je podle 

autorky nedostatečné zaměření systému na prevenci, na kterou se podle ní věnuje pouze 

10% celkových prostředků. S tím lze jistě souhlasit. Je však třeba si rovněž uvědomit, že 

někdy je překážkou náhradní péče i zdravotní stav či etnicita dětí v ústavech. Zejména 

zdravotní handicapy mohou přijetí do náhradní péče zásadně komplikovat. 

Předložená rigorózní práce formálně i obsahově vyhovuje požadavkům na tento druh prací, a 

proto doporučuji její předložení k obhajobě. V jejím rámci pak autorku prosím, aby se 

zaměřila na následující diskusní náměty: 

Jaké cesty mohou vést ke snížení roztříštěnosti systému náhradní péče? 

Jakými způsoby lze klást větší důraz na prevenci odložení dítěte? 
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