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Posudek 

 

rigorózní práce Mgr. et Mgr. Vladimíry Strouhové na téma 

 

„Intervence státních orgánů v oblasti náhradní rodinné péče“ 

 

 

Autorka rigorózní práce předložila práci v rozsahu 192 stran včetně úvodu a závěru. 

Rukopis byl ukončen v únoru 2015. Vedoucí této rigorózní práce se seznámila s autorkou a 

s jejím zájmem o zkoumanou problematiku v době, kdy navštěvovala výběrové přednášky 

semináře. Autorka ovšem později prohloubila svůj zájem tak, že rozšířila své vzdělání též 

studiem vybraných problematik z oblasti psychologie na Filozofické fakultě UK v Praze. 

Velmi cílevědomě tak směřovala k výkonu svého budoucího právnického povolání v oblasti 

právní ochrany dětí. Pochopitelně, že právní problematiku v souladu s psychologií event. 

poznatky sociologickými zkoumala především z hlediska rodiny a jejího postavení ve 

společnosti. Autorka předložené práce přistupuje k problematice, kterou podává v celkem 

devíti kapitolách, především z hlediska problematiky právní. Přitom ovšem soustavně a 

plynule uvádí potřebný výklad „interdisciplinární“ tj. v souvislosti s poznatky výše uvedených 

dalších oborů. Jednotlivé kapitoly jsou řazeny systematicky a jejich obsah je navazující a 

vyvážený. V prvé řadě je třeba upozornit na to, že se autorka vhodným a velmi potřebným 

způsobem zabývá vyváženě otázkami hmotněprávními i procesními. Taktéž, a to je též velmi 

důležité, se nemohla omezit jen na oblast práva soukromého, ale postupně poukazuje a řeší 

řadu problematik vycházejících ze současných předpisů práva veřejného. To proto, že 

intervence státních orgánů předpokládaná v právu soukromém (občanský zákoník) má řadu 

návazností a důležitých konsekvencí v oblasti práva veřejného (zákon o sociálně-právní 

ochraně dětí, ale i další předpisy tohoto typu – matriční zákon, zejména pak oblast trestního 

práva).  

V prvních třech kapitolách práce se autorka zabývá především otázkami obecnými 

týkajícími se náhradní péče o děti.  V kapitole třetí pak předchozí výklad vyústí v rozbor 

problematiky, kterou autorka označila „Právo soukromé a veřejné v oblasti rodinného 

práva“. 

Čtvrtou kapitolu bychom mohli označit jako uvozující stěžejní výklad o intervenci 

státních orgánů ve společenské a právní problematice, kterou autorka zkoumá. Tato kapitola 

je nadepsána „Intervence státních orgánů v oblasti rodičovské odpovědnosti a NRP“. Podle 

mého názoru zde autorka podala jasnou definici této intervence, jejíž problematikou se pak 

v dalších kapitolách zabývá. Na straně 98 autorka uvádí: „Intervence tj. zásah státu a jeho 

orgánů do oblasti rodinně právních vztahů a tedy i náhradní rodinné péče nastává pouze 

v nezbytně nutné situaci, kdy je ohrožen řádný vývoj nezletilého dítěte a prodlením by tomuto 

dítěti mohla nastat újma na životě, zdraví, jeho řádném, tělesném a duševním či mravním 

vývoji“. V dalších kapitolách potom se autorka věnuje podrobnému rozboru právní a 

společenské problematiky zkoumané oblasti. Autorka tu vychází velmi pečlivě nejenom 

z běžných vnitrostátních základních právních předpisů, ale též z potřebných dokumentů 

mezinárodních a věnuje velkou pozornost judikatuře. Na straně 157 uvádí autorka zahraniční 

exkurz do oblasti právní úpravy náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí ve 
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Slovenské republice, Velké Británii a Bulharské republice. Jde o výklad podaný na celkem 

dvaceti pěti stranách, který je velmi informativní a pro čtenáře velmi poučný. 

Autorčinu pozornost věnovanou literatuře prokazují poznámky a odkazy na 

jednotlivých stránkách v celkovém počtu (v celé práci) 546 poznámek a odkazů. Současně se 

ještě čtenář setká s bohatým poznámkovým aparátem připojeným na konci práce v celkovém 

počtu 66 stran obsahující též vybranou judikaturu.  

Počet použitých literárních, elektronických zdrojů, právních předpisů českých i 

mezinárodních a rozhodnutí a výkladových stanovisek čítá deset stran předložené práce.  

Konečně je třeba uvést, že veškeré autorčino úsilí, kterému se věnovala v textu, jehož 

obsah jsme stručně uvedli, směřuje autorka k vyústění své práce v jejím závěru. Je třeba 

zdůraznit, že autorka se tomuto závěru věnovala nesmírně pečlivě, důrazně a s přehledem. 

Text závěru je velmi podrobný a je třeba se mu věnovat se značnou pozorností. Protože jde o 

řadu otázek, nemohu je v tomto posudku podrobně rozebírat. Autorka totiž vychází ze stavu 

de lege lata, ať už jde o normy práva soukromého tak i práva veřejného v konkrétních 

souvislostech tam, kde je zapotřebí a někdy i nezbytné uvést názor de lege ferenda. V pozadí 

úvah de lege ferenda týkajících se realizace forem náhradní péče o děti autorka dokumentuje 

řadu nedostatků vycházejících z neshody pohledu na skutečnost a ideální představy. Autorka 

jako zkušená státní zástupkyně nahlíží na problematiku postavení dítěte velmi reálně. Jde 

zejména o vážné společenské nedostatečnosti vycházející z přístupu k jinému etniku, 

handicapovanému dítěti, rodinám ve vyloučených lokalitách apod.  

Závěr práce je podán celkem na deseti stranách a odpovídá svou promyšleností  

a obsahem velmi vyspělým znalostem a myšlením, které přesahuje požadavky práce rigorózní 

a naopak by mohlo dosáhnout požadované úrovně vyšší, tj. dizertační práce.  

K předložené rigorózní práci nemám žádné podstatné připomínky, pokud jde nejen o 

její obsah, ale také pokud jde o formální a systematickou stránku. Dále pak autorka projevila 

schopnost přesvědčivě a uceleně tématiku zpracovat a prokázat samostatný vědecký a tvůrčí 

přístup.  

Lze tedy konstatovat, že tato práce splňuje požadavky kladené na práci rigorózní a 

doporučit ji k ústní obhajobě.   

 

Pro obhajobu nechť si autorka připraví odpověď na tuto otázku: Autorka ať vyjádří svůj názor 

o tom, zda se domnívá, že současná právní úprava profesionální pěstounské péče na 

Slovensku je vhodnější než právní úprava česká a nebo zda tomu tak není? 

 

 

 

 
 
 
 

V Praze dne 27. července 2015                                        Doc. JUDr. Senta Radvanová, CSc. 

                                                                                                  konzultant rigorózní práce 


