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ZÁVĚREM 
 

Cílem mé práce bylo analyzovat právní aspekty osvojení. Jak už jsem zmínila 

v úvodu své práce, nevyhnula jsem se však zcela ani určitým drobným odbočkám 

k psychologickému a sociologickému hledisku tohoto institutu. 

Ústřední myšlenkou mé práce je hledisko prospěchu dítěte. Zájem dítěte 

mnohokrát ve své práci zdůrazňuji. Ačkoliv je toto téma obsaženo v samostatném 

oddílu, který blíže rozebírá podmínky osvojení, svůj prostor si tento institut našel 

v celé práci. Nerozpakuji se tedy ani nyní, v závěru této práce, jej znovu zdůraznit. 

Zájem dítěte, je primárním hlediskem osvojení jako nejdokonalejší z forem náhradní 

péče.  

Toto hledisko svým významem převáží zájmy ostatní, a to včetně zájmů rodičů a 

osvojitelů. Je třeba zdůraznit, že stěžejním účelem osvojení není saturování potřeb 

bezdětných párů. Na prvním místě v pomyslném žebříčku zájmů jednotlivých subjektů 

osvojení je dítě a jeho uspokojení potřeby vyrůstat v rodinném prostředí, byť by se 

nejednalo o rodinu biologickou.  

S touto základní myšlenkou by měl být obeznámen každý, kdo zvažuje možnost 

osvojení dítěte, nebo kdo již o osvojení požádal, protože tato věta v sobě skrývá 

mnohé. Je vysvětlením celého procesu osvojení, jeho zprostředkování. Laická 

veřejnost i média často upozorňují na to, že proces osvojení je příliš zdlouhavý a mají 

pravdu. Ano, zprostředkování osvojení je během na dlouhou trať. Čekací lhůty jsou 

skutečně dlouhé, ale je třeba si uvědomit, že osvojení je institutem složitým, který má 

dalekosáhlé důsledky a jeho proces proto nemůže být za každou cenu uspěchán. Je 

však možné pokusit se o zefektivnění procesu, který napomůže k jeho urychlení, aniž 

by to bylo na úkor dítěte.  

Je nutné si také uvědomit, že prvotním úkolem ve chvíli, kdy se dítě ocitne 

v nefungujícím rodinném prostředí, by měla být snaha o sanaci rodiny, aby dítě mohlo 

nadále vyrůstat ve svém přirozeném prostředí. To může zajistit dostatečně efektivní 

sociální práce, k čemuž je ale potřeba také dostatečný počet sociálních pracovníků. 

Vzhledem ke stálému deficitu těchto pracovníků lze však kvalitní terénní sociální práci 

zajistit jen s obtížemi. 
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Teprve tehdy, není-li možné dosáhnout sanace v původní rodině dítěte, je možné 

uvažovat o jeho zařazení do evidence dětí vhodných k osvojení, samozřejmě za splnění 

mnoha dalších právních podmínek, kterými jsem se v práci zabývala. Stát pak přijímá 

úlohu zprostředkovatele (nejedná-li se o případy dle § 20 odst. 3 ZSPOD, kdy se 

zprostředkování osvojení neprovádí), která není nikterak jednoduchá. Je na něm, aby 

našel vhodné osvojitele, a aby tak dítěti zajistil, že bude vyrůstat v rodině, která mu 

poskytne chybějící lásku a péči. Významu osvojení svědčí také pozornost, která je mu 

věnovaná na mezinárodní úrovni. I z mezinárodních dokumentů však vyplývá jediné. 

Prioritou je zájem o blaho dítěte.  

Stejně tak jako jiná právní odvětví, i právo rodinné se bude vyvíjet. Právo musí 

reflektovat dobu, ve které má být aplikováno. Není pochyb o tom, že institut osvojení 

dozná rovněž změn, jak dnes již také můžeme vidět na návrhu nového občanského 

zákoníku. Co by však mělo zůstat beze změny, je zájem dítěte jako jeho hlavní poslání.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


