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Výběr tématu BP se věnuje historicky významné změně v rodinném právu zejména od 

vzniku České republiky, jehož právní úprava nabyla účinnosti od 1. 1. 2014 

v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Práce se primárně zaměřuje na oblast sociálně 

právní ochrany dítěte.  

Bakalářská práce se stylem pojetí blíží k odborné publikaci založené především na 

praktickém zkoumání daného tématu. Na rozdíl od jiných studentských prací na tomto 

stupni, se nevěnuje obsáhlým kompilacím odborných textů, ale pokouší se aktivně 

orientovat na podstatnou část právní problematiky. Netradičně je už v předmluvě 

uvedeny téma, struktura a cíle, což napomáhá přehlednější orientaci v celém textu.  

Z formálního hlediska je práce rozdělena do třech hlavních kapitol. Pro čtenáře, který se 

v historii rodinného práva neorientuje, je připravený stručný výtažek nejvýznamnějších 

historických mezníků rodinného práva v historii českých zemí od vlády Josefa II. až po 

současnost. Tato exkurse do historie může rovněž přispět ke snazšímu pochopení 

občanského zákoníku v části rodinného práva.  

Druhá část (kapitola třetí) porovnává poslední platné znění s novou právní úpravou. 

Vhodně zvolený výběr a stručné, leč přesné komparování některých paragrafů vytváří 

přehled o důležitých rozdílech a nastávajících změnách. V textu jsou autorkou 

akcentované zcela nové právní instituty jako například: rodinný závod, opatření proti 

domácímu násilí, nebo veřejný poručník. Autorka poukazuje i na některé nuance 

měnícího se pojmosloví a zákonných podmínek.  
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Přes stručný obsah této kapitoly (což je omezeno rozsahem práce), je možné si udělat 

základní představu o inovativním přístupu k sociálně právní ochraně dítěte. K těm 

zásadním patří například přesun některých kompetencí z oddělení sociálně právní 

ochrany dítěte na soudy a upřednostnění přímé práce s dítětem nad administrativně 

technické činnosti. 

Poslední kapitola (čtvrtá) je rozdělena na dvě výzkumné části. První, prostřednictvím 

kvantitativního výzkumu zjišťuje míru změn v časové náročnosti výkonu agendy 

sociálního pracovníka. Druhá se snaží kvalitativním šetřením zjistit, jakou zátěž nový 

zákon může pracovníkům z OSPOD přinést. Vzhledem k tomu, že jeho účinnost je na 

samém počátku, jedná se spíš o předpoklad dotazovaných. Zde je možné uplatnit 

výhradu k nepříliš efektivnímu využití zvolené techniky v rámci kvalitativní metody. 

Zjišťování pravděpodobného dopadu změn na činnosti sociálních pracovníků, 

prostřednictvím standardizovaného dotazníku s většinou uzavřených otázek neumožní 

dotazovaným širší prostor pro jejich sdělení. Proto by byla vhodnější forma spíše 

polostandardizovaného dotazníku případně rozhovoru. Tak zásadní změny v práci 

odborníků přinášejí celou řadu emocí a potřebu vyjádřit své postoje a názory tváří v tvář 

tazateli. K tomu, dle názoru oponenta je vhodnější osobní kontakt, nežli elektronický 

výzkumný nástroj. I přes tuto námitku lze konstatovat, že autorka získala velmi cenné 

poznatky, které mohou efektivně přispět do celkové diskuse o změnách v oblasti 

sociálně právní ochrany dítěte. V závěru práce je shrnut nejvýznamnější přínos nového 

občanského zákoníku s některými návrhy ke zlepšení jeho využitelnosti v praxi. 

Přestože neobsahuje prohlášení, zda li došlo ke splnění cílů výzkumu práce, je z něho 

patrné, že došlo k jejich naplnění.    

Práci je možné využít pro široké uplatnění v praxi, např. pro proškolování sociálních 

pracovníků různých neziskových organizací, které se touto oblastí rodinného práva 

zabývají. Zároveň by mohla najít své uplatnění jako doplněk k metodickým postupům na 

OSPOD. Záměr této práce může být rovněž inspirací pro zpracování dalších oblastí 

občanského zákoníku, které sociální pracovníci (a to nejen z OSPOD) budou při svých 

agendách využívat.  Celkově posuzovaná bakalářská práce vykazuje vysokou odbornou 

úroveň a srozumitelnou formu podání aktuálního tématu. 
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Závěrečné hodnocení 
 
Práci doporučuji k obhajobě 
 

Návrh na klasifikaci bakalářské práce: výborně 
 
Formulace doplňujících otázek k  ústní obhajobě: 
 

1. Domníváte se, že posun od orientace na administrativně technické činnosti 

k většímu zaměření na přímou práci s dítětem, je zásadní kvalitativní změna 

nového zákona? 

 

2. Domníváte se, že přenesení některých kompetencí z oddělení sociálně právní 

ochrany na soudy neohrozí postavení (myšleno před jinými orgány a 

organizacemi) OSPOD při uplatňování ochrany dítěte. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                              ……………………….. 
            podpis oponenta 
 

 

V Praze dne: 23.1.2014 

 

 

        


