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1. Cíle, metodika zpracování práce a aktuálnost tématu: 
Diplomantka si zvolila nesporně zajímavé a nadmíru praktické téma, které se přímo dotýká 
životů mnoha osob, nadto v důležitém formativním období dětského věku. Ačkoliv odborné 
literatury o osvojení není nedostatek, autorka zdařile přispívá do souvisejícího diskursu 
důrazem na promítnutí relevantní mezinárodněprávní úpravy do českého právního řádu, kdy 
je toto propojení mezinárodního a vnitřního práva zajímavým způsobem testováno skrze 
srovnání s irskou právní úpravou. Diplomantka prokázala znalost zákonné úpravy i aktuální 
judikatury, jako i schopnost orientace v odborných textech (včetně anglických). 
 

2. Struktura a členění práce: 
Text (64 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 sedmi kapitol, které se (s 
výjimkou první kapitoly) rozpadají na jednu až dvě úrovně podkapitol. První kapitola stručně 
představuje samotný pojem osvojení. Ve druhé kapitole jsou klasifikovány jednotlivé druhy 
osvojení (úplné a neúplné, individuální a společné, zrušitelné a nezrušitelné atd.). Následující 
tři kapitoly jsou věnovány analýze předpokladů osvojení. Ve třetí kapitole autorka představuje 
obecné předpoklady osvojení jako je např. soulad osvojení se zájmy dítěte, přiměřený věkový 
rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem, rozhodnutí příslušného orgánu nebo dodržení zákazu 
nepatřičného zisku v souvislosti s osvojením. Čtvrtá kapitola se zabývá souhlasy osvojence, 
jeho rodičů a manžela osvojitele s osvojením. V páté kapitole diplomantka představuje další 
předpoklady, tj. 
 

3. Rozsah a úroveň použitých zdrojů a práce s nimi: 
Diplomantka při zpracování diplomové práce využila adekvátní množství pramenů zahrnujících 
právní předpisy, odbornou literaturu i zahraniční judikaturu a to včetně zdrojů anglických. Lze 
uvažovat o tom, že by mohlo být vhodné doplnit také některá irská soudní rozhodnutí, jejich 
absenci však nepovažuji za jakkoliv významnější nedostatek práce. Závažnější nedokonalostí 
práce je, že autorka použila pouze jeden zahraniční pramen odborné literatury (mezi 
periodickými zdroji pak zahraniční prameny chybí zcela), což – vzhledem ke komparativnímu 
zaměření s mezinárodním právem a irským právním řádem – není příliš šťastné řešení.  



Zarážející také je, že autorka v seznamu zdrojů uvádí několik pět pramenů, které v práci nejsou 
na žádném místě citovány (z odborné literatury jde o dva prameny - Eliáš, Zuklínová 2005). 
V poměru k celkovému množství použitých pramenů se nejedná o mnoho zdrojů, považuji 
však za nutné, aby diplomantka tuto skutečnost v průběhu obhajoby dostatečně vysvětlila. 
Citace jsou v práci uváděny na správných místech a to v zásadě 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 srozumitelná a čtivá. 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 
zdařilou ucelenou analýzu vztahu mezinárodněprávní úpravy vnitrostátního osvojení a české 
právní úpravy této materie s vhodným zařazením komparace s právní úpravou irskou. 
Regulace v úmluvách mezinárodního práva je přitom vhodně organicky propojena 
s představením vnitrostátní úpravy. Oceňuji rovněž zařazení autorčiných vlastních kritických 
poznámek. 
 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě práce: 
V práci oceňujete opuštění principu zachování anonymity rodičů osvojovaného dítěte 
v českém právu. Uveďte prosím, kde spatřujete vhodnou rovnováhu mezi umožněním 
realizace práva dítěte znát svůj původ a ochranou práva dítěte na život (např. v případě tzv. 
babyboxů, které jsou z podstaty anonymní a byly pro tuto svoji vlastnost také kritizovány, 
avšak mohou některé rodiče, kteří si přejí zůstat ve spolehlivé anonymitě, motivovat 
k bezpečnému odložení dítěte). 
 

7. Závěr: 
Předložená práce prokázala diplomantčinu samostatnost při zpracovávání aktuálního tématu, 
jakož i její schopnost orientovat se v  zákonné úpravě, odborné literatuře i zahraniční 
judikatuře. Autorce se podařilo vypracovat kvalitní komparativní náhled na danou 
problematiku. Z toho důvodu doporučuji práci k ústní obhajobě s předběžným hodnocením 
výborně. 
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