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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Petra Vaisová 
Téma práce: Právní postavení rodičů dítěte při jeho osvojení 
Rozsah práce: 55 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce (podle IS): 

11. 04. 2011 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Diplomantkou zvolené téma lze považovat nikoliv za nové, nýbrž za aktuální. 
Je tomu tak proto, tato problematika je spojena s některými novými fenomény, na které 
musí právní úprava určitým způsobem reagovat. Diplomantce se tak volbou tohoto 
tématu otevírá široký prostor nejen pro rozbor de lege lata, ale také pro hodnocení 
současného stavu a pro formulaci názorů de lege ferenda na základě získaných 
poznatků.  
  Oponentské hodnocení:  Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si diplomantka osvojila 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a  jejich zpracování a 

použité metody 
 
  Zpracování diplomantkou zvoleného tématu vyžaduje komplexní znalost 
institutu osvojení, který v sobě spojuje – jak autorka správně vystihla i v úvodu práce – 
prvky veřejnoprávní a soukromoprávní. Autorka musí prokázat nejen znalosti 
teoretické, ale také znalost aktuálních otázek spojených v praxi s osvojením, při čemž 
musí pomocí získaných znalostí a dovedností tyto problematické okruhy náležitě 
definovat, posoudit z hlediska teoretického a na základě použití právně-
hermeneutických metod vyslovit vlastní hodnocení. 
  Oponentské hodnocení:  Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 
učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do jednotlivých kapitol (celkem 5, k tomu 
je však nutno připočíst úvod a závěr, které autorka nečísluje). V úvodu si autorka 
vytyčuje cíle práce a blíže čtenáře seznamuje s tematickým zaměřením. Hlavním cílem 
práce je „upozornit na sporné otázky v rámci právního postavení rodičů dítěte při jeho 
osvojení.“ Kladně lze hodnotit, že si autorka všímá jak problémů spojených se 
zákonem o rodině, tak i problémů, které vznikají v praxi, přesto, že dikce zákona se 
zdá být jednoznačná. Zvláště vyzdvihuji, že autorka nemá za cíl koncipovat práci 
pouze jako popisnou, nýbrž chce „nastínit a odůvodnit (...) preferovaná řešení.“ 
  Práce je vystavěna v logické návaznosti a její systematika je zdařilá. Nejprve 
autorka vysvětluje základní pojmy (dítě, rodič, rodina, náhradní péče a její druhy). Z 
hlediska formálního a stylistického mám drobnou výhradu k názvu první kapitoly 
(„Představení základních pojmů“). Slovní spojení není vhodné, neboť představení 
znamená v podstatě letmé, lze říci až povrchní seznámení. O to ale autorce jistě nejde, 
neboť, jak sama na str. 5 poukazuje, „pojem rodičů by bylo třeba nejprve dostatečně 
určitě definovat. Jedná se o velmi důležitou otázku (...).“ Uvedené slovní spojení je 
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navíc nešťastně převzato z mediální oblasti (srov. představení soutěžích, představení 
výrobku). Nejedná se však o zásadní vadu práce. 
  Těžištěm práce jsou však kapitoly 2 a po ní zejména kapitoly 3 a 4. Všechny 
tyto kapitoly jsou vhodně členěny na menší celky a jejich systematika je zdařilá, logicky 
vystavěná, aniž by byla opomenuta některá ze zásadních otázek. 
  Zvláště kladně lze hodnotit, že autorka systematicky odlišuje postavení rodičů 
dítěte při osvojení z hlediska práva hmotného (kap. 3) a z hlediska procesního (kap. 4.)  
  V kapitole 5 uvádí na aktuální problémy v této oblasti, správně tedy poukazuje 
na baby-boxy a na utajené porody. 
  V závěru práce autorka přehledně shrnuje a hodnotí své poznatky, připojuje 
navíc také své stručné kritické hodnocení.  
  Oponentské hodnocení:  Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování 
tématu i použitých právně-hermeneutických metod.  
 

 
4. Vyjád ření k práci 

 
  Práci považovat za zdařilé zpracování tématu. Jak je uvedeno již výše, 
systematika práce je zdařilá, stejně, jako hloubka zpracování zvoleného tématu.  
  Přesto lze mít k práci několik výhrad. Třebaže autorka na mnoha místech 
práce dokládá, že je plně seznámena s aktuálním stavem legislativy, judikatury i 
faktických přístupů ze strany OSPOD, opomn ěla v práci v ěnovat náležitou 
pozornost návrhu nového ob čanského zákoníku . Zmiňuje jej sporadicky na dvou 
místech práce (str. 20, 33), při tom vychází z verze z roku 2009. Novější verzi je možno 
najít např. na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Vzhledem k významu tohoto 
návrhu, ať už bude nakonec jeho osud jakýkoliv, je nutno trvat na tom, že v práci měla 
být zařazena jedna kapitola věnovaná pouze této problematice. A to tím spíše, že 
úprava osvojení v návrhu nového OZ je od té současné odlišná. O to větší prostor se 
zde diplomantce otevřel pro to, aby kritické názory, které vyslovila ohledně současného 
stavu, porovnala také s návrhem textu nového OZ a vyslovila, zda se jedná o posun 
pozitivní či negativní. Je škoda, že tento prostor zůstal diplomantkou nevyužit. 
  Ze systematiky práce je zřejmé, že autorka práci nezamýšlela jako 
komparatistickou. To samo o sobě nelze autorce vytýkat – autorka se pohybuje v rámci 
jedné právní úpravy a v rámci jednoho sociálního prostředí. Nelze však pominout, že 
diplomová práce má přehledně předvést znalosti a dovednosti studenta při ukončení 
studia, a k těmto znalostem a dovednostem nepochybně práce se zahraničními 
prameny patří. Autorka samozřejmě není povinna volit komparatistickou metodu jako 
hlavní metodu pro zpracování tématu, mohla však p řipojit alespo ň krátký exkurz k 
právní úprav ě této problematiky v n ěkterém z evropských tradi čních kodex ů 
soukromého práva  (např. Rakousko, Německo, Francie, Itálie, Švýcarsko), a to tím 
spíše, že autoři návrhu nového OZ se v mnoha ohledech právě na tyto tradiční 
západoevropské kodexy odvolávají. Za daných okolností totiž nezbývá než vyslovit 
závěr, že autorka neprokázala schopnost práce se zahran iční literaturou .  
  Kladně hodnotím, že autorka pracuje s Nálezem Ústavního soudu ČR pod Pl. 
ÚS 15/09. Zároveň mám ke způsobu práce s tímto judikátem dvě výhrady. Třebaže jde 
o jednu z úvodních kapitol, převzala autorka z judikátu poměrně dlouhé pasáže. Když 
už tak učinila, měla připojit také svůj vlastní závěr. Kapitola 1.2 působí nedokončeně. 
Závažnější výtku mám pak k poznámce pod čarou č. 9, kde autorka uvádí, že jde o 
„Nález Ústavního soudu nález Pl. ÚS 15/09 ze dne 8. července 2010, publikovaný jako 
Zákon  č. 244/2010 Sb.“ Nález ústavního soudu zůstane nálezem i po té, co je 
publikován ve sbírce zákonů, tím se z něj v žádném případě nemůže stát zákon. Jde o 
závažné pochybení, které odůvodňuje navrhnout snížený stupeň hodnocení práce.  
odrazit.  
  Autorčina nedůslednost se projevuje také v nesjednocené podobě citací 
literatury (srov. např. s. 9, s. 13, a s 26). 
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  Vzhledem k uvedenému práci hodnotím jako celkov ě zdařilou, s 
některými závažn ějšími nedostatky (viz výše).  
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cílem diplomové práce je „upozornit na sporné 

otázky v rámci právního postavení rodičů dítěte při 
jeho osvojení“. Autorka tento cíl splnila , pro 
veškeré její závěry lze nalézt oporu v textu práce. 

Samostatnost při zpracování 
tématu 

Diplomantka p ři zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce , a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu. 

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zda řilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že autorka pracovala s cca 
třiceti publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru. Autorka řádně pracuje 
také s aktuální judikaturou (seznam judikatury čítá 
10 položek různých soudů). To je vzhledem k 
požadavk ům na práce tohoto druhu více než 
posta čující. (K výtce ohledně zahraniční literatury 
viz výše). 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracovala co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu, 
s výhradou absence hlubšího zpracování návrhu 
nového občanského zákoníku. Lze tedy uzav řít, že 
autorka zvolené téma zpracovala a vy čerpala 
dostate čně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. Součástí práce jsou také tabulky, 
které vhodně doplňují rozebíranou problematiku. 
Lze uzav řít, že úprava odpovídá požadavk ům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úrove ň práce je dobrá.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpov ězení při obhajob ě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
 
6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Při ústní obhajobě práce autorka přiblíží právní postavení rodičů dítěte při jeho 
osvojení podle návrhu nového OZ, zejména uvede, zda je ve srovnání se současnou 
úpravou jejich pozice posílena, oslabena, či zůstala na srovnatelné úrovni. 
 2) Při ústní obhajobě se vysloví k otázce, jaké řešení de lege ferenda by navrhla 
pokud jde o právní úpravu popírání otcovství, vzhledem k nálezu Pl ÚS 15/09. 
 
 
Doporu čení/nedoporu čení práce 
k obhajob ě 

Závěrem lze konstatovat, že p ředložená 
diplomová práce, jak po stránce 
obsahové, tak i formální, i p řes uvedené 
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výhrady, spl ňuje požadavky kladené na 
práce tohoto druhu, a proto doporu čuji 
její p řijetí k ústní obhajob ě. 

Navržený klasifika ční stupe ň Velmi dob ře. 
 
 
V Praze dne 02. 05. 2011 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 
oponent diplomové práce 

 


