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1. Formulace cílů, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Autorka zvolila téma málo frekventované v kvalifikačních pracích a současně téma aktuální, 
které jistě stále zasluhuje zvýšenou pozornost odborné veřejnosti, a to nejen s ohledem na 
rekodifikaci soukromého práva, ale především s ohledem na některé praktické otázky 
související se současným pojetím pěstounské péče na přechodnou dobu. Jde o institut mající 
své silné zastánce stejně jako důrazné kritiky. Záhy po jeho zavedení (2006) novelou zákona o 
rodině, kritizovala nestorka české familiaristiky doc. Senta Radvanová jeho nesystémové 
zařazení do soukromoprávní regulace. Autorka se nicméně soustředila na další vývoj 
zkoumaného institutu až do současnosti. Svou prací se dotkla hned několika diskutovaných 
problémů souvisejících s platnou právní úpravou. Primární úlohou, nikoliv skromnou, 
pěstounské péče na přechodnou dobu mělo být – jak správně poukazuje autorka – poskytnutí 
alternativy k umisťování dětí do kojeneckých ústavů, které měly do roku 2014 zcela vymizet. 
Kojenecké ústavy však fungují i nadále. Nakolik byla tedy ona snaha v praxi úspěšná a 
legislativní cíl naplněn, ptá se autorka. V úvodu své práce jasně vymezuje její cíle s vědomím, 
že zvolené téma je úzké. Vlastní metody práce a přístupu jsou v úvodu naznačeny; v práci samé 
je uplatněna základní analyticko-komparativní metoda, která je zdařile argumentačně rozvíjena, 
aby nakonec autorka dospěla k syntetizujícímu závěru. Lze ocenit, že neváhala poukázat na 
konkrétní výkladové problémy této části občanského, resp. rodinného práva, jež na praktických 
případech rovněž vhodně demonstruje (realizace práva na styk s dítětem ze strany rodičů, 
zajištění pravidelného kontaktu sourozenců, kontrola průběhu pěstounské péče, role OSPOD 
a obecních úřadů obecně atd.). Z hlediska zajímavě zvoleného tématu oceňuji, že autorka 
provádí – byť ne zcela zevrubně a systematicky – srovnání s další právní úpravou, zde 
s úpravou anglickou. Nečiní tak důsledně za každou dílčí kapitolou, což by poskytlo skutečně 
komparativní poznatky k dané dílčí otázce, nýbrž v samostatné kapitole 5.  Pokud bych práci 
měl něco vytknout ze svého pohledu, pak by to byly dvě věci: a) mám za to, že místy v práci 
převážil deskriptivně-kompilační přístup, potažmo pasáže příliš lpí na textu zákona; b) samotné 
analýze pěstounské péče na přechodnou dobu de lege lata je věnováno cca 30 stran (str. 61-
89), což mi přijde disproporční.  
 
2. Logická struktura a členění rigorózní práce:  
Text (261 tis. znaků) je jinak celkově přehledně a jasně členěn, jeho struktura je logická, 
jednotlivé výklady na sebe souvisle navazují. I další vnitřní členění odpovídá klasickým 
doktrinálním přístupům, zejména je respektováno předepsané členění pro odborný text, tj. 
úvod do problematiky, shrnutí dosavadního stavu poznání a odborné diskuse nad problémem, 



stručný rozbor judikatury a další teoretická východiska, nakonec závěr a úvahy de lege ferenda. 
Práce je rozdělena do 6 částí a řady podkapitol, kdy prvních z nich usilují o základní 
charakteristiku institutu, historii, smysl, systematiku a funkci v právním řádu.  
 
3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi, bibliografické citace, 

poznámkový aparát: 
Při zpracování tématu byl použitý dostatečný počet bibliografických pramenů, které autorka 
správně uvádí a na konkrétních místech vždy cituje v souladu s citační normou. Poznámkový 
aparát je adekvátní. Výběr literatury a pramenná základna je reprezentativní a zahrnuje jak tituly 
české (a britské) aktuální právní nauky, tak publikace reflektující právní úpravu starší. Lze 
ocenit, že autorka se snaží konfrontovat základní názory doktríny a odlišná stanoviska právních 
autorit v daném oboru, jakož i rozdílné postoje dřívější a současné (české i anglické) 
rozhodovací praxe.  
 
4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava rigorózní práce 
Jazyková i stylistická úroveň práce je výborná. V práci jsem neshledal podstatných gramatických 
chyb ani stylistických nedostatků. S právní terminologií je pracováno správně. K drobnému 
přehlédnutí došlo jen výjimečně. 
 
5. Formulace vlastních závěrů (práce s judikaturou, úvahy de lege ferenda) 
Práce předkládá několik podnětných názorů a závěrů. Autorka uchopila problematiku spíše 
standardním způsobem a snaží se nabídnout i úvahy de lege ferenda. Mohla by se u ústní obhajoby 
blíže vyjádřit k problematice: 
- práva na tzv.  účelovou odlehčovací péči a práva na respitní péči – jsou poznatky o 

fungování obou institutů v praxi?  
- jak eliminovat, aby v rozporu se zákonem netrvala PPPD déle, než je zákonem stanovené 

maximum?  
- Co autorka považuje za aktuální problém v ČR při efektivním naplňování nejlepšího zájmu 

dítěte? 
- Jak podle autorky nejlépe docílit, aby vztahy k pěstounům a jejich okolí nevytlačily 

sounáležitost s biologickou rodinou, do které se dítě pravděpodobně navrátí?  
 
6. Odborná kvalita zpracování tématu rigorózní práce 
Práce je po odborné stránce na velmi dobré úrovni, a to jak z hlediska rozsahu, tak svou 
kvalitativní komparativní analýzou. Prokazuje komplexní znalosti vybrané hmotněprávní 
problematiky podpořené znalostmi související procesní problematiky i širší orientaci v oboru a 
neshledal jsem v ní žádné nedostatky. Práce tak splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce 
tohoto stupně. 

 
Závěr:  

Předložená práce prokázala samostatnost při zpracovávání zvoleného tématu, schopnost 
zorientovat se v zákonné úpravě, doktríně i v příslušné judikatuře, a to obou zkoumaných úprav. 
Své dílčí kritické poznámky, připomínky a náměty jsem vyjádřil výše v posudku. Práci proto 
doporučuji k ústní obhajobě s předběžným hodnocením: prospěla, resp. doporučuji 
předloženou práci k uznání za práci rigorózní.  
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