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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuj i za  
velmi aktuální. Jde o téma vpravd ě aktuální od okamžiku, kdy 
se ve sv ět ě objevil první „babybox“ - bez ohledu na to, že se 
toto za řízení jmenovalo jinak. Právo znát sv ůj p ůvod zná 
ústavní po řádek, resp. právo mezinárodních smluv již více než 
dvacet let. 

 
2. Náro čnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, 
jejich zpracování a použité metody: Zvolené téma je  
nepochybn ě velmi náro čné na znalost zpracování vstupních 
údaj ů, to jest na seznámení se s celým rejst říkem relevantní 
knižní, časopisecké atd. tvorby (mnoho materiál ů má pouze 
internetovou podobu, zejména zahrani ční stati), jakož i na 
dot čené právní prameny a rozhodnou judikaturu.  Rovn ěž pokud 
jde o metody nabízející se k použití, musela autork a nutn ě 
správn ě zvolit mezi mnohými. Mám za to, že se jí to poda řilo 
velmi úsp ěšně. Použila zejména metodu analytickou, která jí 
umožnila dob ře uchopit celou rubrikovanou tématiku v 
jednotlivých díl čích bodech, jakož i metodu syntetickou, 
která zase dovolila vytvo řit plastický obraz celé matérie. 
S využitím relevantních poznatk ů dokázala diplomantka zda řile 
zadané téma zpracovat. 

 
3.  Formální a systematické člen ění práce: P ředložená práce 
je rozd ělena do úvodu, záv ěru a p ět částí (kapitol), jež jsou 
vesměs dále i více četn ě člen ěny.  
V úvodu diplomantka jednak hovo ří o významu obou zkoumaných 
spole čensko-právních institut ů, jednak sd ěluje, pro č její 
volba tématu byla práv ě tato. 
První část (kapitola) je v ěnována p řehledu právní úpravy 
doty čné problematiky, a to mezinárodními smlouvami po čínaje a 
českými právními p ředpisy kon če. V kapitole druhé se autorka 
zabývá právem dít ěte znát sv ůj p ůvod, a to netoliko obecn ě, 
ale také v jednotlivých zvláštních rovinách (nap ř. v ur čování 
rodi čovství). T řetí kapitola je pak nazvána „Babyboxy“. Obsah 
této kapitoly je na pomezí právní teorie a sociolog ie. 
Diplomantka zde náležit ě snáší hodnocení kladná i záporná. 
Zabývá se t ěmito za řízeními nejen u nás, ale také v 
zahrani čí. Další kapitolu autorka v ěnuje otázkám anonymních a 
utajených porod ů, a jejich „právní úpravou“ u nás. Pátá 



kapitola se zabývá n ěkterými otázkami, které právo dít ěte 
znát sv ůj p ůvod p řináší v souvislosti s osvojením a řízením o 
osvojení. V záv ěru diplomantka p ředkládá své osobní hodnocení 
právního stavu rubrikované problematiky u nás. 

 
4. Vyjád ření k práci: Celkov ě práci hodnotím jako zda řilou. 
Práce je p řehledná a psaná čtivým jazykem. Díky vhodné volb ě 
využité literatury, velmi bohaté, se autorce poda řilo vyhnout 
se popisnosti. Zásadní chyby práce neobsahuje. 

 
5. Kritéria hodnocení práce: 
A/ Spln ění cíle práce: P ředložená práce spl ňuje v úvodu 
nazna čené cíle. 
B/ Samostatnost p ři zpracování tématu: Autorka prokázala 
schopnost samostatné práce, a to jak p ři výb ěru a zpracování 
literatury, tak i p ři vlastním sepsání práce. 
C/ Práce s literaturou: Na konci práce je za řazen seznam 
použité literatury, knižní, časopisecké, internetové. Seznam 
je, jak již zmín ěno prve, mnohem bohatší, než bývá obvyklé. 
Zcela samoz řejm ě zahrnuje i internetové prameny. Rovn ěž 
zna čně bohatý je poznámkový aparát vedený pe čliv ě lege artis.  
D/ Hloubka provedené analýzy: Podle mého názoru aut orka 
analyzovala dané téma v řádné hloubce a pro ú čely práce 
tohoto druhu více než dostate čně. 
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné 
výhrady, naopak, práce je sepsána p řehledn ě a vhodn ě. 
 
6.  Připomínky a otázky k zodpov ězení p ři obhajob ě: Podle 
mého názoru by se diplomantka mohla vyslovit k rubr ikované 
otázce ve vztahu k ustanovením návrhu nového ob čanského 
zákoníku. 
 
7.  Doporu čení/nedoporu čení práce k obhajob ě: Vzhledem k 
tomu, že p ředložená diplomová práce všechny požadavky kladené 
jak po stránce obsahové, tak po stránce formální na  práce 
tohoto druhu, doporu čuji práci k obhajob ě.  
 
8. Navržený klasifika ční stupe ň: výborn ě. 
 
V Praze dne 28. prosince 2011 
                                 

                           doc. JUDr. Michaela Hend rychová, CSc. 
                          vedoucí diplomové práce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


