
Závěr 
 Diplomová práce byla zaměřena na problematiku osvojení. Přestože byly tomuto 

tématu věnovány již mnohé diplomové a jiné vědecké práce, domnívám se, že se podařilo 

představit zde jiné aspekty tohoto institutu a diplomová práce osvětlila nové, dříve podrobně 

nerozpracované otázky.  

 Práce byla rozčleněna do šesti kapitol. Jelikož se domnívám, že je velmi důležité 

zasadit vybranou problematiku do širšího kontextu, věnovala jsem úvodní kapitolu 

samotnému pojmu osvojení, nastínění jeho druhů a představení pramenů právní úpravy. Ze 

stejného důvodu byla druhá kapitola věnována historickému vývoji institutu osvojení, a to jak 

ve světovém, tak v českém měřítku. Považuji za podstatné obeznámit se dostatečně 

s minulostí osvojení, poněvadž jen díky tomu je možno předvídat budoucí vývoj a pochopit 

směřování tohoto institutu.  

V třetí kapitole se jednak podrobně věnuji jednotlivým podmínkám osvojení, jednak, 

z důvodu jeho výjimečné povahy, blíže představuji mezinárodní osvojení a podmínky, které 

musí splnit nad rámec podmínek povinných pro vnitrostátní osvojení. Pokud jde o podmínky 

osvojení, mým hlavním cílem bylo nalézt účel, kterému měli sloužit a cíl, který měl sledovat, 

jakožto i posoudit jejich vzájemnou provázanost. Osobně však považuji za velmi důležitou 

zejména podkapitolu zaměřenou na mezinárodní osvojení. Jelikož je tomuto tématu věnováno 

mnoho mezinárodních dokumentů, bylo zde možno provézt srovnání pojetí mezinárodního 

osvojení dle českého právního řádu a těchto dokumentů, potažmo srovnání mezi těmito 

mezinárodními dokumenty navzájem. V rámci této podkapitoly jsou rovněž osvětleny 

důvody, které vedou některé právní teoretiky k názoru, že mezinárodní osvojení by mělo být 

považováno za tzv. krajní opatření. V neposlední řadě jsou zmíněna rizika spojená s tímto 

druhem osvojení, z kterých je možno usoudit, jak křehká je povaha tohoto institutu.  

Ve čtvrté kapitole jsem se snažila nastínit alespoň v hrubých obrysech jednotlivá řízení 

o osvojení a zachytit jakým způsobem jsou do nich promítnuty základní principy osvojení. 

Pátá kapitola je věnována specifickému problému osvojení, a to právu dítěte znát svůj původ, 

které do jisté míry koliduje s jedním z atributů osvojení, kterým je anonymita. V současné 

době je jasně viditelný trend prosazování práva dítěte znát svůj původ na úkor dříve 

preferované anonymity, a to jak v rámci mezinárodních dokumentů, tak například 

v rozhodovací praxi Evropského soudu pro lidská práva. Jak je patrné z této kapitoly, 

s účinností OZ 2014 bude zakotveno právo dítěte znát svůj původ i do českého právního řádu, 

avšak samotné řešení zdá se býti do jisté míry kompromisem. Nově je zakotvena povinnost 



osvojitelů sdělit osvojenému dítěti skutečnost, že je osvojené, nejpozději se začátkem jeho 

školní docházky, ovšem k totožnosti jeho biologických rodičů a konkrétním okolnostem 

osvojení bude mít přístup až dosažením plné svéprávnosti. Nemohu se v tomto ohledu zbavit 

dojmu jakési „polovičatosti“, jelikož období „vakua“, kdy dítě již ví, že je osvojené, ale nemá 

přístup k bližším informacím, dle mého názoru nepřispívá k poznání vlastní identity dítěte, 

spíše naopak, vede u dítěte k spekulacím a nejistotě ohledně vlastní osobnosti. Pokud však na 

situaci nahlížím odlišnou optikou, je třeba přiznat, že v daném případě by absolutní skok od 

anonymity k velmi široce pojatému právu dítěte znát svůj původ mohl působit příliš násilně. 

Argumentováno by mohlo být například i tím, že je třeba ověřit, jestli a jak bude institut 

fungovat v praxi, neboť s ním v rámci českého právního řádu nejsou žádné předchozí 

zkušenosti, na které by mohlo být navázáno. Z těchto důvodů se opatrnější postoj, který 

zastává OZ 2014 v tomto konkrétním případě, jeví jako správný.  

Poslední kapitolu mé diplomové práce tvoří celkový přehled nejdůležitějších změn, 

které přinesl OZ 2014 ve sféře osvojení. Mou hlavní snahou v této kapitole bylo srovnání 

úpravy osvojení obsažené v ZoR a OZ 2014, nalezení nejmarkantnějších změn a jejich 

analýza včetně možných problémů, které může přinést praxe. Ty mohou, na základě mého 

názoru, nastat hlavně z důvodu nedostatečné procedurální úpravy, kde určitá práva budou 

existovat, ovšem jejich vymahatelnost bude značně stižená, protože zde nebude právní jistota 

stran prostředků, kterých může být užito, a orgánů na které je možno se obrátit. 

Cílem této práce, jak již bylo řečeno v Úvodu, bylo zachytit zajímavé aspekty 

osvojení, ne podat obšírný výklad celé problematiky (což je nadto dle mého názoru v rozsahu 

diplomové práce nemožné). Domnívám se, že tohoto cíle bylo dosaženo díky kombinaci 

podrobného uvedení do problematiky osvojení, detailního pojednání o osvojení mezinárodním 

a následné komparaci úpravy osvojení obsažené v ZoR a OZ 2014. Bylo mi tím totiž 

umožněno nalézt určité styčné body mezi jednotlivými podmínkami a principy a lépe 

pochopit smysl i fungování jak vnitrostátního, tak mezinárodního osvojení. Nabyté znalosti 

byly zejména zúročeny v kapitole věnované právu dítěte znát svůj původ, která diplomové 

práci dodala na aktuálnosti a mezinárodním rozměru díky využité literatuře. Za velice 

zajímavé považuji také zjištění, že české překlady mezinárodních dokumentů, kterými je 

Česká republika vázána, neodpovídají plně jejich původním jazykovým verzím, což se 

pokoušel (bohužel ne s plným úspěchem) odstranit OZ 2014. 

Osvojení jako takové, dle mého názoru, tvoří díky své statusové povaze a zároveň 

neodpovídající podobě, ve které bylo dlouhou dobu užíváno, velmi komplexní problematiku, 



která dalece přesahuje limity této práce a stále poskytuje široký prostor pro další akademické 

počiny. 

 

  

     

 

 

 


