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Autorka disertační práce si zvolila téma, které vyžaduje permanentní 

pozornosti, neboť se týká problematiky náhradní péče o děti. Aktuálnost 

zpracování tématu posiluje také přijetí nové právní úpravy v České republice, tj. 

nového občanského zákoníku (NOZ), který dlouholetou a zaběhlou právní úpravu 

(i praxi v této oblasti) zásadně mění. Jak sama autorka v práci uvádí, přesto, že 

právní úpravy obou republik mají shodný základ a východiska, došlo po rozpadu 

společného státu postupně k rozdílným právním úpravám i v této oblasti. 

Z tohoto hlediska hodnotí oponent zvolené téma jako aktuální a vhodné 

k rozpracování. 

Předložená disertační práce čítá 219 stran včetně příloh. Autorka práci 

rozdělila, kromě úvodu a závěru, do 11 částí označovaných arabskými číslicemi. 

Většinu částí ještě dále člení. Hned v úvodu práce, kde pojednává o cílech a 

metodách uvádí, že cílem její práce je analýza a komparace institutu náhradní 

péče o děti v České a Slovenské republice. Tomuto cíli odpovídá také struktura 

práce. Ke zpracování tématu přistoupila metodologicky správně. Nejprve 

pojednala o základních pojmech, podala jejich vymezení a zabývala se vývojem 

právní úpravy náhradní péče o děti v obou republikách. Pojednala také o 

pramenech této právní úpravy, které jsou důležité zejména z hlediska 

mezinárodních pramenů a dokumentů, jimiž jsou obě republiky vázány. 

Rozebrala problematiku sociálně-právní ochrany dětí a nezapomněla ani na 

procesní aspekty náhradní péče.  

Další části své práce autorka věnovala rozboru a současně komparaci 

jednotlivých forem náhradní péče o děti, jak jsou upraveny v současných 

právních řádech obou republik. Podrobně rozebrala zejména osvojení, ale 

postupně i další formy. Ve svém výkladu komparace jednotlivých forem náhradní 



péče vždy uvádí také statistické údaje a zabývá se rovněž procesní úpravou. 

Oponent hodnotí velmi pozitivně zvolený přístup zpracování, neboť je 

přehlednější a samotný výklad sevřenější než kdyby autorka výklad procesní 

úpravy soustředila do samostatné kapitoly. Oponent nemá k závěrům autorky 

v jednotlivých srovnávaných formách náhradní péče o děti žádných věcných nebo 

podstatných připomínek. 

Práce je psána přehledně, čtivě a zajímavě, se snahou vystihnout podstatu 

problému a event. doporučit změnu právní úpravy de lege ferenda. Drobným 

nedostatkem v jinak velice kvalitní práci jsou nepřesnosti v českém jazyce. 

Autorka je zřejmě původem slovenské národnosti, neboť se v práci vyskytuje 

řada „slovakismů“. Občas se objeví slovenský termín nebo dochází 

k nepřesnostem v časování a skloňování. Jedná se však o drobné překlepy 

pramenící z rozdílné gramatiky obou jazyků, které nijak nesnižují obsahovou a 

odbornou úroveň celé práce. 

Autorka se snažila o komplexní zpracování problematiky náhradní péče o 

děti s poukazem na komparaci české a slovenské právní úpravy. Oponent je 

přesvědčen, že autorka svůj vytčený úkol splnila na kvalitní úrovni. Kromě 

drobných nepřesností výše zmíněných problémů s češtinou, předložila velice 

zdařilou disertační práci, která podle oponenta splňuje všechny předpoklady 

kladené na tento typ kvalifikační práce. Oponent doporučuje předloženou 

disertační práci k obhajobě. 

Otázka do rozpravy: 

Jaké zkušenosti jsou s institutem profesionální rodiny na Slovensku, a 

domníváte se, že by se měla tato forma náhradní péče o děti zavést i v České 

republice? 

 

V Praze dne 2. srpna 2013 

 

 

      Prof. JUDr. Vladimír Plecitý, CSc.     


