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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila bezesporu zajímavé a aktuální téma. Právní postavení dítěte ovlivňuje 
vývoje jednotlivce v jeho obvykle nejzranitelnější formující fázi, přičemž participační právo 
dítěte a možnosti jeho uplatnění mohou tento vývoj zásadně ovlivnit. Autorka pro zpracování 
tématu zvolila komparativní metodu, kdy zdařile provedla analýzu a srovnání situace v České 
republice a Anglii. Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy, jako i schopnost orientace 
v odborných textech a judikatuře (včetně zahraniční). 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (65 stran včetně úvodu a závěru) je přehledně a jasně členěn, jeho struktura je velmi 
logická, jednotlivé pasáže na sebe systematicky navazují. Vnitřní členění je v souladu s 
klasickými doktrinálními přístupy. Práce je v základu složena ze čtyř kapitol, z nichž se tři dále 
rozpadají na jednu úroveň podkapitol. V první kapitole autorka vymezuje základní pojmy 
dítěte a jeho nejlepšího zájmu. Každý z obou pojmů představuje v kontextu mezinárodního 
práva a následně se zabývá jeho vymezením v českém a anglickém právu. Druhá kapitola 
obsahuje obecné pojednání o právech dítěte s důrazem na jejich historický vývoj (s postupnou 
změnu paradigmatu směrem k vyšší míře participace dítěte na rozhodovacích procesech) a na 
kategorizaci těchto práv. Třetí kapitola je věnována samotným participačním právům dítěte. 
Zabývá se přitom různými stupni participace a analýzou úpravy participačních práv dětí 
v právu mezinárodním (zejména v Úmluvě o právech dítěte, Evropské úmluvě o výkonu práv 
dětí či v Listině základních práv Evropské unie), českém a anglickém. Ve čtvrté kapitole se 
diplomantka zabývá specifickou oblastí participace dítěte na rozhodování o zdravotní péči a 
to opět v obou právních řádech. V závěru diplomantka přehledně identifikuje nejvýznamnější 
rozdíly srovnávaných právních úprav a kriticky je hodnotí. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila velmi solidního množství pramenů včetně 
zahraničních. Citace jsou v práci uváděny na správných místech a to v souladu s normou pro 
zpracování těchto písemností. 
 



4. Jazyková, stylistická úroveň a formální úprava diplomové práce: 
Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá, práce je čtivá a srozumitelná. Práci nezatěžují 
zásadní gramatické chyby ani stylistické nedostatky. S právní terminologií diplomantka pracuje 
správně. 
 

5. Odborná kvalita zpracování tématu diplomové práce: 
Práce je po odborné stránce s ohledem na požadavky kladené na práci tohoto stupně 
standardní. Rozsahem se jedná o práci průměrnou. Diplomantce se podařilo vypracovat velmi 
kvalitní vhled do tématu za zdařilého použití komparativní metody, analýzy právních 
dokumentů i historického exkurzu. Oceňuji také zařazení autorčiných vlastních kritických 
poznámek a hodnocení. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
V nedávné době byl předmětem silné mediální pozornosti případ několikaměsíčního 
anglického chlapce Charlieho Garda, jehož rodičům anglické soudy s odkazem na nejlepší 
zájem dítěte nedovolily s chlapcem vycestovat do USA za účelem podstoupení téměř 
beznadějné experimentální léčby. Pokuste se prosím o informovaný odhad, jak by se daný 
případ mohl vyvíjet a jaké by mohlo být rozhodnutí anglického (a případně také českého) 
soudu, pokud by chlapec již byl schopen určitého pochopení situace a vyjádření svého přání. 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jako i její schopnost orientovat se v  zákonné úpravě, odborné literatuře i judikatuře, a to i 
zahraniční. Autorka vytvořila kvalitní komparativní práci obohacenou o vlastní hodnocení 
obou právních úprava jejich rozdílností. Z toho důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s 
předběžným hodnocením výborně. 
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