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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma považuji za stále aktuální, a to i 
v situaci, kdy stále méně manželských párů je ochotno a schopno přijmout za 
vlastní dítě, totiž jakékoli, jinak vhodné dítě. Je to téma aktuální i proto, že 
přístup mnohých praktických realizátorů osvojovacího procesu je stále ještě 
značně tmářský.

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma není příliš náročné na znalost vstupních údajů,
právní  stav  i  různé  pohledy  na  rubrikovanou  problematiku  jsou  dostatečně
známé – jde jen o to, kam se přiklonit, co vzít za své. Autorčiny teoretické
znalosti odpovídají potřebám diplomové práce.
     Matérii, kterou měla diplomantka k dispozici, zpracovala náležitě. 
   Pokud jde  o  metody,  které  autorka používala,  je  to  především metoda
analytická, vhodně skloubená s metodou syntetickou. Dále ovšem také pohled
komparační  a dedukční.  Práce je zvládnutá dobře jak po stránce adekvátní
práce s literární matérií, tak po stránce metodologické.
     (Již na tomto místě lze konstatovat, že práce  bohužel  neobsahuje ani
nejmenší  pohled  na  cizí  právní  úpravu,  jenom  pár  poznámek  k  tzv.
mezinárodnímu  osvojení  a  pár  pohledů  na  rozhodnutí  Evropského  soudu.
Vzhledem k tomu může být hodnocení naší právní úpravy poněkud ploché.)
   
   3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je účelně a 
přehledně členěna, strukturována. Obsahuje všechny části požadované 
předpisy pro diplomové práce.
    Práce je rozdělena do úvodu, závěru a šesti kapitol, kapitoly jsou dále 
členěny.
    V prvé kapitole hovoří diplomantka o obecných otázkách týkajících se 
osvojení, včetně pramenů jeho právní úpravy. Druhá kapitola je historickým 
pohledem na osvojení. Ve třetí kapitole autorka rozebírá jednotlivé podmínky 
osvojení, vč. osvojení mezinárodního. Pátou kapitolu věnuje procesu osvojení, 
jak z hlediska hmotněprávního, tak procesního, a zároveň i zřetelů sociálně-
právní ochrany dětí. V páté kapitole se diplomantka věnuje zvláštnímu právo 
dítěte danému Úmluvou o právech dítěte, totiž právu dítěte znát svůj původ. 
Hodnotí zde naši úpravu v souvislosti s provedením tohoto základního lidského 
práva. Šestou kapitolu autorka věnuje OZ 2014.



4. Vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou. Autorka se 
umí pěkně vyjadřovat, práce je čtivá. Diplomantka pracuje dobře s literárními 
prameny i s judikaturou. Zásadní chyby práce neobsahuje.

5. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/ Samostatnost při zpracování tématu: Autorka prokázala schopnost 
samostatné práce, a to jak při výběru a zpracování literatury, resp. 
judikatury, tak i při vlastním sepsání práce.
C/ Práce s literaturou: Na konci práce je zařazen seznam literatury, 
monografické, soudní rozhodnutí, soupis internetových zdrojů. Práce 
obsahuje bohatý poznámkový aparát, vedený pečlivě lege artis.
D/ Hloubka provedené analýzy: Autorka analyzovala dané téma v řádné 
hloubce a pro účely práce tohoto druhu dostatečně.
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné výhrady.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Uvítala bych, kdyby se 
diplomantka vyjádřila k otázce nového přístupu k osvojení )založení 
nezrušitelnosti osvojení dosažením věku ex lege, tj. bez dalšího. Co to 
znamená např. pro souhlas biologického rodiče s  osvojením, jaké by mělo 
nebo mohlo být jeho další právní jednání atd.

7. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Vzhledem k tomu, že 
předložená diplomová práce všechny požadavky kladené jak po stránce 
obsahové, tak po stránce formální na práce tohoto druhu, doporučuji práci k 
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně
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