
 1 

Posudek 
 

diplomové práce Petry Vaisové 
 

„Právní postavení rodičů dětí při jejich osvojení“ 
 
 Autorka diplomové práce předložila text obsahující 55 výkladových stran, včetně 
úvodu a zvěru. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První dvě kapitoly jsou věnovány obecným 
výkladům, druhá obecnému výkladu institutu osvojení. V dalším textu se pak autorka zabývá 
již zkoumanou problematikou, tj. postavením rodičů dítěte, k jehož osvojení má dojít. 
Autorka jak posléze uvádí zejména v závěru své práce, považuje současnou právní úpravu 
osvojení ( z hlediska jeho úpravy v právu soukromém i z hlediska veřejnoprávních 
souvislostí) za ne zcela dostačující (event. za nevyhovující).  

 Z připojeného seznamu literatury vyplývá, že autorka prostudovala řadu odborných 
monografií i prací časopiseckých. Citace a odkazy pečlivě uvádí na jednotlivých stránkách (v 
dané souvislosti celkem 112). 

 Pozitivně hodnotím i to, že autorka v úvodních kapitolách uvádí pro srovnání různé 
statistické údaje týkající se nejen osvojení, ale též dalších forem náhradní péče o děti. Autorka 
uvádí též porovnání mezinárodní a současně ho komentuje. 

Tu bych měla připomínku je str. 12: autorka cituje jednu moji práci, kde jsem se však 
problémem, proč v islámských zemích není známa adopce blíže nezajímala. Je to dáno 
utvářením rodiny, jež ovlivňuje více ženství. Podle zvykového práva žena, která třikrát nakojí 
dítě jiné ženy se stává jeho „matkou“. Pospolitá, patriarchální rodina se jinak postará o své 
děti než moderní mladá žena, žijící samostatně, vzdálená své původní rodině, do které se 
obvykle již nevrací. Též různé sociální vyloučení ženy – bezdomovkyně, feťačky apod. jsou 
vlastní rodinou odmítány. 

 Dále mám připomínku ke str. 23 – uvádí tato tabulka jen počet osvojení tzv. „cizích 
dětí“? (Tedy nikoli manželem rodiče?) 

 Pokud jde o výklad věnující se požadavkům kladeným na osobu osvojitele (str. 14 a 
násl.) připomínám, že naše úprava nebrání tomu, aby rodič dítěte uvedl konkrétní osobu, která 
by měla dítě osvojit a jen k tomuto osvojení by dal svůj souhlas. Bude také taková osoba 
podrobena poměrně složitému „prověření“, o němž autorka píše? 

 Autorka se velmi podrobně a pečlivě zabývá problematikou souhlasu rodiče dítěte 
k osvojení. Nicméně jí uniká jeden problém – ztráta možnosti odvolání tohoto souhlasu tehdy, 
jestliže bylo svěřeno do preadopční péče dítě, které předtím bylo umístěno s právním 
rozhodnutím (event. z vůle rodičů) v ústavním zařízení. Je tato úprava z hlediska Listiny 
v pořádku? 

 Další připomínku mám ke straně 50. Autorka zde uvádí, že dítě které se narodilo tzv. 
utajeným porodem ihned přechází do preadopční péče. Je ovšem třeba uvést, jak je zajištěna 
jeho totožnost? Musí mít přece ustanoveného poručníka a předtím se postupuje podle § 79 
odst. 4 ZR. 

 Pokud jde o terminologii připomínám, že pojem „vzdát se dítěte“ je naprosto 
nepřesný, pokud není uveden v uvozovkách. „Vzdát se“, nebo „zřeknout se“ dítěte podle 
našich předpisů nelze. Stejně tak dítě nelze „odložit“, protože z hlediska gramatického se toto 
sloveso vztahuje pouze k věcem neživým. V literatuře a zejména media ho však takto uvádějí. 
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Vždycky jde o opuštění dítěte, i když v uvedených případech (utajené porody, baby boxy) 
není trestně stíháno. 
 
 Přes uvedené připomínky práci hodnotím jako plně vyhovující. Zejména je třeba 
ocenit autorčinu snahu získat některé poznatky z praxe a pro názornost uvést i „statistickou 
realitu“. Práce je samostatná, autorka projevuje schopnost poradit si i s rozsáhlou literaturou i 
judikaturou. 
 
Práci doporučuji k ústní obhajobě. 
 
 
 
 
 
V Praze 30. 5. 2011             Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc.
          konzultant diplomové práce 

 


