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1. Aktuálnost (novost) tématu: Téma patří mezi témata stále nová, resp. stále
aktuální. Pohled na dítě a jeho ochrana se nejen vyvíjejí ve snaze dosáhnout
stále kvalitnější ochrany, ale nejednou si lze klást otázku, zda další, nový, krok
byl  krokem správným směrem. Téma,  které  si  zvolila  diplomantka,  má ale
zcela specifickou kvalitu novosti: ukazuje nové ruské právo a dnešní ruskou
realitu na poli péče o dítě. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma je nemálo náročné jak na teoretické znalosti,
tak i na kvalitu a kvantitu vstupních údajů. Diplomantka obojí zvládla dobře.
Rovněž volba uspořádání látky a celé zpracování bylo náročné. Diplomantka
pracovala metodou analytickou a srovnávací (velmi dobře!), ale také induktivní
a deduktivní.

3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozčleněna do
úvodu, čtyř kapitol, které jsou dále učleněny, a závěru. 
V první kapitole se autorka zabývá analýzou pojmu dítě v českém a ruském
právu a teoretickém pojetí, a principem nejlepšího zájmu dítěte v českém a
ruském právním řádu a v právní teorii.
Druhou kapitolu diplomantka věnuje právům dítěte, a především participačním
právům dítěte a zkoumá jejich výklad a právní relevanci u nás a v Rusku. 
Ve třetí  a čtvrté kapitole se diplomantka zabývá dvěma zvláštními instituty,
osvojením a rozvodem rodičů, a zkoumá, jak jsou zde chráněna participační
práva  dítěte  v  obou  srovnávaných  právních  řádech,  resp.  zkoumá zdejší  a
ruskou právní praxi.
Diplomantka  zařazuje  rovněž  seznam  zkratek,  použité  literatury,  resumé,
abstrakt, seznam klíčových slov s angl. překladem.
 
4. Kritéria hodnocení práce

4.1. Splnění cíle práce: Cíle práce byly dokonale splněny. 

4.2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka pracovala samostatně,
a to jak při výběru literatury a dalších zdrojů, tak při vlastní přípravě textu.

4.3. Logická stavba práce: Celková logická stavba práce je velmi dobrá, také



jednotlivé kapitoly jsou logicky dobře uspořádány.

4.4.  Práce  s  literaturou  (využití  cizojaz  lit),  citace:  Autorka  pracovala  s
literaturou  velmi  dobře.  Výběr  použité  literatury  je  standardní.  Autorka  ve
velkém  rozsahu  pracovala  s  mnoha  ruskými  tituly,  přičemž  vybírala  velmi
obezřetně. Poznámkový aparát je značně bohatý, nadstandardně, vedený lege
artis.

4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Autorka analyzovala
téma v řádné hloubce a pro účely práce tohoto druhu víc než dostatečně.

4.6. Úprava práce: Bez připomínek. Práce je přehledná.

4.7.  Jazyková  a  stylistická  úroveň:  Diplomantka  pracuje  slušnou  češtinou,
vyjadřuje se srozumitelně.

5. Případné další vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi dobrou.
Autorka uvádí vlastní dovození, resp. soudy a názory.
Kladně hodnotím také diplomantčinu práci s početnou relevantní judikaturou i
sám fakt tak hlubokého vhledu do ruské právní skutečnosti.
Negativně hodnotím, že autorka opomněla zvolit /nejspíš/ abecední kritérion,
aby seřadila jednotlivé použité práce.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: Diplomantka by se měla
zamyslet  nad  otázkou  de  lege  ferenda.  Pro  právní  praxi  jsou  rozhodné  tři
právní  předpisy  –  dva  hmotněprávní  (jeden  soukromoprávní,  druhý
veřejnoprávní) a jeden procesní. Na který z nich by podle názoru diplomantky
bylo třeba především zaměřit pozornost legislativy.

7.  Doporučení/nedoporučení  práce  k  obhajobě:  Vzhledem  k  tomu,  že
předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na práce tohoto druhu,
a  to  jak  po  stránce  obsahové,  tak  po  stránce formální,  doporučuji  práci  k
obhajobě. 

8. Navržený klasifikační stupeň: výborně.
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