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Autorka si zvolila pro diplomovou práci téma, které není v české odborné literatuře 

systematicky zpracováno. Současně jde o problematiku velmi aktuální, což se projevuje 

výrazně právě v judikatorní praxi a to jak na vnitrostátní, tak mezinárodní úrovni. Participační 

práva dítěte patří v současné době také mezi priority mezinárodních lidskoprávních organizací 

a jejich podoba založená na pojetí dítěte jako aktivního subjektu při rozhodování otázek, které 

se ho týkají, je zahrnována mezi tzv. nová lidská práva. Náročnost tématu vyplývá i z toho, že 

jde o problematiku multioborovou a současně odrážející složitý vztah mezi dynamickým 

výkladem lidských práv a hodnotami společnosti včetně otázek překonávání zažitých 

stereotypů.  

Pokud jde o formální stránku, práce splňuje podmínky kladené na diplomové práce: obsahuje 

70 stran textu (bez příloh) a  231 poznámek pod čarou. Úroveň poznámkového aparátu je 

velmi dobrá. Pokud jde o prameny, autorka prokázala orientaci jak v právnické, tak v jiné 

odborné (především psychologické a sociologické) literatuře (což je pro dané téma nezbytné), 

a to jak s domácími, tak zahraničními zdroji. Pozitivně hodnotím také její práci s judikaturou 

a komentářovou literaturou. Práce je přehledně uspořádaná a má velmi pěknou jazykovou i 

gramatickou úroveň.  

Pokud jde o obsah, Zuzana Vanýsková přistoupila k tématu v diplomové práci tak, že její 

podstatu, tj. participační práva dítěte, uvedla charakteristikou základních přístupů k postavení 

dítěte ve společnosti v historickém a filosofickém pojetí a právních milníků v úpravě práv 

dítěte. Následuje část věnovaná úpravě participačních práv dítěte v mezinárodní úpravě, 

především v Úmluvě o právech dítěte a ve vnitrostátní úpravě. Jádrem práce autorka učinila 

analýzu čl. 12 Úmluvy o právech dítěte ve světle jazykového výkladu jeho jednotlivých 

složek. Na základě vytčených výzkumných otázek se zabývala jejich pojetím v judikatuře 



Ústavního soudu a podrobila je kritické analýze a komparaci s přístupem ESLP a Výboru 

OSN pro práva dítěte. Za tímto účelem autorka zpracovala více než 70 rozhodnutí Ústavního 

soudu vztahujících se k problematice věku dítěte, jeho rozumové vyspělosti, práva dítěte na 

svobodné vyjádření názoru, pojmu „záležitosti, které se dotýkají dítěte“ a dalších klíčových 

otázek, které jsou bezprostředně spojeny s realizací participačních práv (Empirickou část 

doplňuje také její dotazníkové šetření týkající se řešení případného střetu zájmu mezi 

nejlepším zájmem dítěte a jeho názory.) 

Právě v tomto ohledu je práce Zuzany Vanýskové velmi přínosná, neboť představuje 

v podstatě první systematické zpracování problematiky participačních práv dítěte (především) 

v soudním řízení. Autorka současně vytkla a shrnula oblasti, které považuje z hlediska 

naplnění participačních práv dítěte za problematické. Její práce tak nové poznatky do oblasti 

ústavního práva, resp. ochrany lidských práv, které doposud stojí spíše stranou pozornosti 

oboru.  

Z uvedených důvodů práci hodnotím velmi pozitivně. Její závěry jsou opřené o soustředěný a 

sevřený výzkum, který kombinuje teoretické znalosti, judikatorní praxi, komparativní přístup 

a vlastní hodnocení autorky. Diplomová práce je současně vhodným základem pro případný 

další výzkum problematiky práv dítěte.  

Závěrem konstatuji, že diplomovou práci považuji za výbornou, splňující všechny podmínky 

kladené na diplomové práce. Práci doporučuji k ústní obhajobě. 
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