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Diplomantka uvádí, že cílem studia a zkoumání problematiky postavení dítěte před soudem je 

především snaha o to, zaměřit se na judikaturu Ústavního soudu ČR a porovnat, jak se Ústavní soud 

s poměrně historicky recentní tematikou vyrovnává. Ke studiu judikatury Ústavního soudu zvolila 

několik kritérií, jimiž posuzuje nakolik jsou soudci konzistentní ve svých soudech a nakolik lze vůbec 

hovořit o smyslu a účelnosti prostředků ochrany práv a zájmů dítěte před soudem.  

Diplomantka provádí vlastní šetření rozhodnutí Ústavního soudu a všímá si, jak soud vhodně definuje 

podmínky, za nichž lze přiznat význam vyjádření a postojů dítěte pro konečný verdikt soudu. Jsou-li 

základními parametry věk a rozumová vyspělost dítěte, je nezbytné nejen vnímat uvedená kritéria 

odděleně ale ve vzájemné souvislosti a zároveň také ve vztahu k věci, která je předmětem rozhodování.  

Diplomantka vhodně poukazuje na skutečnost, že individualitu dítěte nelze spolehlivě „zprůměrovat“ 

a vždy vázat rozumovou vyspělost dítěte na dvanáctý rok věku, tak jak s tím soudy v civilních věcech 

mohou pracovat. Nabízí se nesporně otázka, v jakých věcech lze k výpovědi dítěte přihlížet s celou 

vahou a průkazností: je to otázka podmínek, za kterých je stanovena sdílená péče obou rodičů o dítě, 

je to užívání příjmení matky, je to vůle žít s prarodiči a nikoli s rodiči, je to vůle žít s biologickým rodičem 

navzdory nedostatečným zárukám pro řádnou výchovu dítěte, je to neochota přijmout víru vlastních 

rodičů? Na jednu stranu, se před soudem ocitají kauzy, které posilují postavení dítěte, jak ve smyslu 

rozšíření jeho práv, tak i ve smyslu rozvinutí rozmanitých forem a prostředků zastoupení jeho zájmů. 

Na druhou stranu, se možná opomíjí hlavní cíl soudního řízení. Snad nebudeme daleko od pravdy, 

jestliže sdělíme, že mnohdy jsou děti obětí rodičovských sporů, pokud nejsou přímo jednou ze stran 

sporu naváděny k účelovým stanoviskům a výpovědím. 

Diplomantka si je vědoma toho, že garance práva dítěte vyjadřovat se k vlastnímu osudu před soudem 

je redundantní, pokud jeho postavení není natolik autonomní, aby jeho výpověď mohla být opravdová 

a smysluplná. Pokud se dítěti nedostává dostatečné péče v jeho výchově a rozvoji, pokud dítěti není 

dostupná zdravotní péče, pokud dítě není vhodně integrováno do rodinné a přiměřeně širší 

společenské komunity, ve které vyrůstá, potom ani sebepromyšlenější právní zakotvení ochrany jeho 

práv není realizovatelné. 

Diplomantka se věnuje s jistou snahou o historický pohled na vývoj postavení dítěte ve společnosti a 

na vymezení rozdílů v traktaci jeho práv. K tomu si vybírá jak zahraniční zdroje, zejména pak odbornou 

literaturu, a také právní instrumenty, jež se České republiky přímo týkají (Úmluva o právech dítěte, či 

judikatura ESLP, či doporučení Výboru pro práva dítěte). V tomto ohledu je jistě vhodné, jak to 

diplomantka činí, čerpání ze zkušeností v zahraničí. Jeví se mi však, že diplomantka někdy až neúměrně 

vyzvedává pedagogické a psychologické podněty, které shledává vhodné k využití v domácích 

podmínkách, aniž by například poukázala na tradice, k nimž se česko-slovenský systém výchovy, 



vzdělávání a socializace dětí inspiruje: je to nesporně odkaz J. A. Komenského. Není sporu o tom, že 

dítě bylo v dějinách jak zdrojem levné pracovní síly, tak i dědicem rodinného majetku či 

pokračovatelem dynastického nástupnictví. V současné době je ve vyspělé společnosti dítě 

považováno za subjekt práv, které často konkurují právům dospělého jedince. Jsou-li moderní soudobé 

názory na to, aby se přiměřeným způsobem rozvíjely formy participace dětí (v dětských či 

mládežnických parlamentech, v mezinárodních diskusních fórech, například), měli bychom se zároveň 

ptát, zda je v nich obsažena i míra odpovědnosti za rozhodnutí takových institucionalizovaných 

iniciativ. 

Diplomantka pracuje se zdroji i aplikačního charakteru, když například rozebírá Výroční zprávu 

veřejného ochránce práv za rok 2011. Nabízí se otázka, zda VOP postavení dětí a ochraně jejich práv 

nepracuje soustavně.   

Poněkud kriticky hledím na význam dodatků k diplomové práci. Je chvályhodné, že diplomantka 

v rámci svého šetření se tázala pracovníků OSPODu na to, jaká je jejich zkušenost z práce na poli 

ochrany práv dítěte a jejich zastupování, přesto sdělení o výsledku šetření nemá vypovídací hodnotu. 

Snad jen kritické konstatování, že specializace, odbornost a personální cílenost jsou v těchto orgánech 

více než nevyhovující. 

Diplomová práce je psána velmi pěkným a srozumitelným jazykem a celkově lze projev hodnotit jako 

velmi vyspělý. Citační aparát vyhovuje formálním podmínkám pro tento druh práce. Odkazy na 

použitou literaturu jsou řádně uváděny. 

Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 
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