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1.  Aktuálnost  (novost)  tématu:  Téma  práce  je  z  hlediska  novosti  obtížné
hodnotit. Jde o téma už několik desetiletí velmi aktuální, a  v pohledu, který
zvolila  autorka,  je  svým  způsobem  mimořádné,  koneckonců  jako  každá
srovnávací práce. Takto je téma nejen aktuální, ale i nové.

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Téma je poměrně náročné jak na teoretické znalosti, tak také
na  kvalitu  a  kvantitu  vstupních  údajů.  Diplomantka  pracovala  s  řadou
vstupních údajů, včetně početných anglických zdrojů, a při jejich zpracování
prokázala dobré teoretické znalosti.
Používala především metodu analytickou i syntetickou, ale také induktivní a
deduktivní, jakož i metodu srovnávací.

3. Formální a systematické členění práce: Kromě obligatorních částí obsahuje
práce  text  uspořádaný  do  čtyř  hlavních  kapitol,  úvodu  a  závěru  se
zhodnocením  komparovaných  právních  úprav.  Jednotlivé  kapitoly  jsou  dál
členěny. Autorka dbala na to, aby vždy byly analyzováno jak řešení (přístupy)
české, tak také anglické, a následně je náležitě porovnává.
První kapitolu věnuje diplomantka základním pojmům. To je velmi přínosné,
protože  se  zabývá  i  pojmy,  které  zejména  u  nás  nejsou  chápány  zcela
jednoznačně  (např.  pojem  „dítě“,  ale  i  pojmy  „zájem  dítěte“  a  „blaho  -
„welfare“ –  dítěte“).
Zatímco ve druhé kapitole vykládá diplomantka obecně o právech dítěte, ve
třetí kapitole se soustřeďuje na vlastně hlavní téma práce – participační práva
dítěte. 
Konečně ve čtvrté kapitole se autorka zabývá zvláštní  problematikou účasti
dítěte při rozhodování o poskytnutí zdravotní péče.
Velmi cenný je závěr, v němž autorka hodnotí obě právní úpravy v ilustrativním
srovnání.

4. Kritéria hodnocení práce

4.1. Splnění cíle práce: Cíle práce byly řádně a velmi dobře. 

4.2. Samostatnost při zpracování tématu: Diplomantka pracovala samostatně,
a  to  jak  při  zpracování  koncepčního  rámce práce a  při  výběru  literatury  a
dalších zdrojů, tak při vlastní práci na textu.



4.3. Logická stavba práce: Hodnotím velmi kladně.

4.4. Práce s literaturou (využití cizojazyčné lit.), citace: Autorka pracovala s
literaturou velice dobře, je zřejmé, že je poučená a že si také v tomto ohledu
dala záležet. Také výběr použité literatury, resp. vůbec zdrojů, s nimiž autorka
pracovala, je velmi dobrý. Diplomantka využila celou řadou anglických výstupů
i pramenů judikatorních.
Poznámkový aparát je veden lege artis a je nadstandardně bohatý. Nevelkým
prohřeškem je jen uvádění několika legislativních pramenů v poznámce pod
čarou, namísto v textu (zákon o rodině, Úmluva o p.d.). Za větší pochybení lze
označit citaci Harta za druhé ruky!!!

4.5. Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): Autorka analyzovala
téma – pro účely práce – v řádné hloubce.

4.6.  Úprava  práce:  Práce  je  přehledná.  Lze  snad  jen  namítnout,  že  nová
kapitola má začínat na nové stránce.

4.7.  Jazyková  a  stylistická  úroveň:  Diplomantka  pracuje  pěknou  češtinou,
vyjadřuje se srozumitelně, práce je čtivá.

5. Případné další vyjádření k práci: Celkově práci hodnotím jako velmi zdařilou.
Skutečně dobrý je výklad „nejlepšího zájmu dítěte“ a „blaha dítěte“. Autorka
uvádí také některá vlastní dovození, resp. soudy a názory, zejména v závěru
práce.  Podobně  jako  v  případě  jiných  států,  i  srovnání  s  anglickou  právní
úpravou i praxí vychází v náš prospěch, což jistě není důvodem k vlastnímu
sebeuspokojení. Poznamenávám, že nedostatek dětského ombudsmana, jak je
zřejmé z politické reality, v nejbližší době pozitivně vyřešen nebude, je zde
stále silný hlas odpůrců dalšího úřadu (již ODS s V. Klausem). 

6. Otázka k zodpovězení při obhajobě: Nechť se diplomantka zamyslí nad tím,
zda  dvojitá  role  orgánu  SPOD v  řízeních,  která  se  týkají  dítěte,  ovlivňuje
úroveň ochrany participačních  práv  dítěte,  popř.  jak  by  bylo  možné situaci
řešit. 

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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