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Posuzovaná rigorózní práce je zpracována v rozsahu 192 strany textu. 

Svým rozsahem je tak spíše prací disertační. Autorka prokazuje 

znalost rozsáhlého okruhu odborné literatury. Rovněž tak soudní 

judikatury se kterou velice aktivně pracuje. K práci je přiložena řada 

rozsáhlých příloh , které názorně práci doplňují. 

Práce je podrobně a přehledně členěna. Autorka se po úvodu zabývá 

náhradní rodinnou péčí. Rozebírá podrobně osvojení včetně procesní 

stránky věci. Dále podrobně rozebírá pěstounskou péči. Poté 

následuje pojednání o svěření dítěte do péče jiné osoby. Autorka 

rozebírá poručenství. Zmiňuje hostitelskou péči. Ústavní výchovu dělí 

na zdravotnická zařízení, zařízení sociální péče, školská zařízení, 

zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Autorka klade důraz i 

na určitou symbiózu práva soukromého a veřejného v oblasti 

rodinného práva. Dále se autorka konkrétně zaměřuje oblast 

intervence. Rozebírá intervence moci soudní. Dotýká se zejména 

problematiky předběžného opatření soudu. Práce dále pojednává o 

problematice intervence orgánů státní správy a samosprávy v oblasti 

náhradní rodinné péče. Zdůrazňuje zejména postavení ministerstev a 

krajských úřadů a jejich role v této oblasti. Chválím za poměrně 

obsáhlý exkurs do judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 

Rovněž tak za zahraniční exkurs. Práce je ukončena poměrně 

obsáhlým závěrem. 

 



                                          2 

Autorka si zvolila rozsáhlé téma. Navíc téma, kde se prolíná oblast 

soukromého a veřejného práva. Jak již bylo shora uvedeno práce 

rozsahem splňuje podmínky práce vyššího stupně. Autorce se 

podařilo komplexním způsobem dané téma uchopit a kvalitně ho 

zpracovat. Lze skutečně hovořit o komplexním zpracování. To s sebou 

nese i určitou výhodu možné komparace. Přílohy práce pak utvrzují, 

že autorka se o problematiku zajímá i v reálném životě. Celkově lze 

práci označit za výbornou. 

Předložená práce splňuje kladené požadavky, doporučuji její ústní 

obhajobu. Zde do diskuse navrhuji stručné vyjádření : starý OZ versus 

nový OZ, de lege lata, de lege ferenda. 

 

V Praze, červen, 2015 

 

                                           Doc. JUDr. Mgr. Josef Salač, Ph.D. 


