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POSUDEK OPONENTA RIGORÓZNÍ PRÁCE 
 
Jméno diplomanta: Mgr. Miluše Hadamčíková 
Téma práce: Rozhodování soudu o nařízení ústavní výchovy 
Rozsah práce: 137 stran vlastního textu 
Datum odevzdání 
práce: 

prosinec 2013 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 

  Zvolené téma nelze považovat za nové, nýbrž za aktuální. Aktuálnost tématu 
vyplývá jednak z dynamicky se vyvíjející judikatury Evropského soudu pro lidská práva, 
jednak také ze změn, kterých doznala úprava této otázky při rekodifikaci soukromého 
práva a v souvislosti s tím také se změnami v civilním procesu (přijetí zákona o 
zvláštních řízeních soudních) 
  Oponentské hodnocení: Výběr tématu hodnotím na základě uvedeného 
kladně. Zpracování tohoto tématu je schopno osvědčit, zda si rigorozantka osvojila 
teoretické poznatky založené na soudobém stavu vědeckého poznání, výzkumu a 
vývoje, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti. 
 

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

použité metody 
 
  Úspěšné zvládnutí tématu vyžaduje nejen znalost institutu ústavní výchovy z 
hlediska hmotného práva, ale také veškerých procesních aspektů. Nadto je třeba 
orientace také v souvisejících rodinněprávních institutech, zejm. např. rodičovské 
odpovědnosti (a možných zásahů do ní ze strany státu obecně). Téma je dále 
charakteristické specifickým doplňováním soukromého práva právem veřejným. Při 
zpracování tématu lze čerpat z četných pramenů, ať už monografického, 
komentářového či časopiseckého charakteru. 
  Oponentské hodnocení: Náročnost zvládnutí těchto teoretických otázek, 
jakož i prokázání praktických znalostí, při čemž lze čerpat z bohaté literatury, jak 
učebnicové, tak časopisecké, odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na práce 
tohoto druhu. 
 

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
  Po formální stránce je práce členěna do pěti čtyřech kapitol, k čemuž je nutno 
připočíst úvod a závěr. V úvodu formuluje zaměření práce a v rámci toho stanovuje cíl 
práce, kterým je poskytnout „kompaktní náhled na předpoklady rozhodovací činnosti 
soudu jakožto jediného orgánu majícího pravomoc v tomto směru do rodinněprávních 
vztahů ingerovat“. Dále chce autorka odpovědět otázku, zda „současná právní úprava 
institutu ústavní výchovy poskytuje soudům dostatečný poklad pro naplňování 
požadavků vyplývající z mezinárodních úmluv na úseku ochrany práv dětí, jimiž je 
Česká republika vázána, či zda v tomto směru vykazuje náš právní řád nějaké 
nedostatky, eventuálně jaké.“ Systematika práce je přehledná a logicky vhodně 
provázaná. V kapitole první autorka odvíjí své výklady od právních předpisů nejvyšší 
právní síly, totiž od ústavního pořádku a příslušných mezinárodních úmluv. Neopomíjí 
ani tzv. právo na rodinný život garantované v čl. 8 Evropské úmluvy o lidských právech 
a odpovídající judikaturu ESLP. Těžiště práce ovšem spočívá v kapitole druhé a třetí. 
Nejprve (kap. 2) autorka systematicky probírá hmotněprávní podmínky ústavní výchovy 
a v kap. 3 se věnuje procesním aspektům této problematiky. Kapitoly se dále dělí na 
menší celky. Ovšem jejich podrobný rozbor by byl nad rámec posudku. Obecně lze 
uvést, že zvolené dělení je přehledné, v souladu se zvolenou obecnou systematikou. 



 2 

Žádná důležitá otázka nezůstala opominuta. V kap. 4 zařazuje autorka velmi podrobný 
exkurz k problematice ve Francii. V závěru pak autorka syntezuje své poznatky a 
formuluje některá doporučení de lege ferenda.  
  Oponentské hodnocení: Systematika práce odpovídá požadavkům, které 
jsou kladeny na práce tohoto druhu, a to ohledně logické stavby, hloubky zpracování 
tématu i použitých právně-hermeneutických metod. 
 

 
4. Vyjádření k práci 

 
  Celkově lze práci považovat za dobře zpracovanou. Kladně hodnotím, že 
autorka nerezignovala na širší pohled na danou problematiku, rovněž i z hlediska 
mezinárodních úmluv a judikatury ESLP. Rovněž považuji za přínosný velmi podrobný 
exkurz do francouzského právního prostředí, který může sloužit jako cenný inspirační 
zdroj de lege ferenda. Zpracování všech kapitol, včetně té s exkurzem do Francie, 
jasně ukazuje, že autorka se zvolenému tématu věnovala do hloubky a neponechala 
stranou žádnou zásadní otázku. Hodnotu práce zvyšuje také podrobná a důsledná 
práce s judikaturou, jak našich soudů, tak – a to především – ESLP. 
  Jako drobnou věcnou výtku lze uvést, že autorka mohla připojit též alespoň 
stručný historický exkurz k umisťování dětí do ústavní výchovy v minulosti. 
 
 

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce je uveden výše. Autorka tento cíl 

splnila. 
Samostatnost při zpracování 
tématu 

Autorka při zpracování zvoleného tématu 
prokázala schopnost samostatné práce, a to jak 
pokud jde o literaturu, tak judikaturu.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je již zhodnocena výše a 
lze ji hodnotit jako zdařilou. 

Práce s literaturou (využití 
cizojazyčné literatury) včetně 
citací  

Autorka pracuje s literaturou řádně a průběžně na 
ni odkazuje. Seznam použité literatury je přehledný. 
Ze seznamu vyplývá, že pracovala s cca šedesáti 
publikacemi ať už monografického či 
časopiseckého charakteru a dále s celou řadou on-
lne pramenů a rovněž s množstvím judikatury. To je 
zcela dostačující pro požadavky kladené na 
práce tohoto druhu.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka téma zvolené v názvu diplomové práce 
zpracovala co do podrobnosti způsobem 
odpovídajícím požadavkům na práce tohoto druhu. 
Lze tedy uzavřít, že autorka zvolené téma 
zpracovala a vyčerpala dostatečně. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je po formální stránce přehledná. 
Velikost písma i jeho rozpal je standardní, počet 
úhozů pravděpodobně odpovídá průměrné 
normostraně. 
Lze uzavřít, že úprava odpovídá požadavkům 
kladeným na práce tohoto druhu. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je dobrá.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
6.1 Připomínky – viz výše v rámci podrobného hodnocení 
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6.2 Otázky k zodpovězení při obhajobě: 
 
 1) Autorka vysloví souhrnný názor na přínos nové hmotněprávní i procesní úpravy v 
této oblasti. Jaké alternativy k ústavní péči lze do budoucna považovat za progresivní? 
 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Závěrem lze konstatovat, že předložená 
rigorózní práce, jak po stránce formální, 
tak i obsahové, i přes uvedené výtky, 
splňuje požadavky kladené na rigorózní 
práce, tj. prokázat schopnost 
k samostatné tvůrčí činnosti a hlubší 
znalosti ze zpracovávané tématiky, a 
proto doporučuji její přijetí k ústní 
obhajobě. 

 
 
V Praze dne 15. 03. 2014 
 
 

_________________________ 
JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D. 

oponent rigorózní práce 
 


