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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Téma, které si diplomantka zvolila, je i přes své historické kořeny a dlouhodobé zakotvení 

v právních řádech většiny vyspělých států současného světa neustále aktuální. Diplomantka 

se zaměřuje na vybrané stěžejní otázky, čímž aktuálnost své práce podtrhuje. Též zpracovaný 

historický exkurz je pojímán nadčasově a přináší podněty do soudobé odborné diskuse. 

 

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

metody: 

Z pohledu oponenta je zvolené téma s ohledem na teoretické znalosti náročnějšího 

charakteru, a to se zřetelem na uchopení tématu diplomantkou. Práce je obsahově 

zaměřena nejen na problematiku české právní úpravy, ale nabízí také nezbytné mezinárodní 

srovnání, čerpá zčásti ze zahraničních zdrojů a zdůrazňuje nezbytnost komplexního pohledu 

na celkovou problematiku. S dosažení svého cíle využívá metody analytické a komparativní. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky členěna na šest kapitol. Obsah viditelně poukazuje na zásadní témata 

a evidentně potvrzuje komplexní přístup ke zpracovávanému tématu. Obsáhlá část 

v závěrečné šesté kapitole věcně reflektuje úpravu tématu v zákoně č. 89/2012 Sb., 

občanském zákoníku. Pozitivně hodnotím logické a smysluplné uspořádání práce a též 

formální úpravu nadpisů a samotného textu práce, včetně úpravy citací a odkazů. Odbornou 

úroveň práce však významně snižuje výhradní používání Ich-formy. Text je psaný čtivou 

formou, i přes jeho odbornost je srozumitelný a volba slov přiměřená problematice.  

 

4. Vyjádření k práci: 

Předloženou práci hodnotím jako velmi zdařilou a způsobilou k obhajobě. Jak již bylo výše 

uvedeno, pozitivně hodnotím komplexní pojetí celé problematiky se zaměřením na úpravu 

osvojení mezinárodního. Oceňuji také kritické uvažování a nahlížení na problematiku 

a prezentaci vlastních názorů a návrhy doporučení diplomantky pro řešení stěžejních otázek.  

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

A) Splnění cíle práce: V úvodu vytyčený cíl práce považuji za splněný. 

B) Samostatnost při zpracování tématu: Autor prokázala schopnost samostatné práce při 

výběru tématu a literatury, taktéž i při samotném sepsání práce. 



C) Práce s literaturou: Co se týče zdrojů, jejichž výčet je v práci obsažen, považuji práci s nimi 

za dostatečnou. 

D) Hloubka provedené analýzy: Hloubka provedené analýzy odpovídá diplomantem 

vytyčenému cíli. 

E) Úprava práce: K úpravě práce nemám, až na připomínky uvedené výše, výhrad 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Byť se tomu diplomatka věnovala ve své práci, přesto bych rád, aby se při obhajobě zaměřila 

na úpravu v OZ 2014. Shledává zde vůbec nějaké nedostatky?  

 

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě. 

 

8. Navržený klasifikační stupeň: 

Výborně. 

 

 

V Praze dne 9. září 2013 
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