
Posudek vedoucí diplomové práce

Jméno diplomanta: Nikola Hrubešová
Téma práce: Osvojení z hlediska mezinárodních úmluv a českého práva 
                   (kritická srovnávací studie)
Rozsah práce: 72 strany 
Datum odevzdání práce: 3. listopadu 2017

1. Aktuálnost (novost) tématu: Diplomantka si zvolila téma stále aktuální a v
rozhodných souvislostech také nové. 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje, jejich zpracování a
použité metody: Zvolené téma klade značné nároky na teoretické znalosti, ale i
na znalost mezinárodněprávních i našich předpisů, judikatury české i ESLP.
Téma je náročné i na zpracování vstupních dat a rozhodných aspektů, nejen ze
zřetele  posouzení  jejich  závažnosti,  ale  i  v  pohledu  následného  vyvození
odpovídajících  soudů.  Diplomantka  využila  také  e-zdrojů,  ostatně  některé
výstupy nejsou v jiné podobě ani dosažitelné. 
Pokud jde o metody,  s  nimiž  diplomantka pracovala,  jmenujme analytickou
provázanou se syntetickou, ale i metodu srovnávací, dedukci a indukci. 
     
3. Formální a systematické členění práce: Předložená práce je rozdělena do
sedmi kapitol,  dále mnohonásobně členěných. Vlastnímu textu je předřazen
úvod, následuje závěr. Dále jsou zařazeny obligatorní části diplomové práce.
V první kapitole diplomantka vykládá pojem, podstatu a smysl osvojení. Uvádí
mj.,  že  smyslem  osvojení  má  být  nahrazení  biologického  rodičovství
rodičovstvím právním. To je však omyl: „nahrazení“  v uvedeném smyslu je
následkem osvojení, zatímco smyslem osvojení je přijmout za vlastní cizí dítě. 
V  druhé  kapitole  se  autorka  zabývá  jednotlivými  druhy  osvojení  (rozlišuje
podle pěti různých kritérií). S tím lze v podstatě souhlasit: chybí ale rozlišení
tzv. pravého a tzv. nepravého osvojení (to by se hodilo při srovnání s irskou
právní  úpravou).  Nelze  však  přijmout,  že  autorka  do  kapitoly  o  druzích
osvojení (do rozlišování druhů osvojení) vstupuje, aniž vysvětlila, proč vůbec
právní teorie mezi  jednotlivými druhy osvojení  přistupuje a že jde o dělení
právě jen teoretické, pročež mají vlastně všechny použité pojmy být uvozeny
výrazem  „tak  zvaný“.  Rovněž  postrádám aspoň  zmínku  o  významu  pojmu
„společné osvojení“ (diplomantka o něm píše až ve 3. kapitole, str. 14, přitom
jde rovněž o „druh“ osvojení). Pokud jde o to, že H. Nová odmítá akceptovat
nový přístup ke zrušení osvojení (str. 7, 8), je  třeba diplomantce připomenout,
že H. Nová ani zdaleka není ve svém odmítavém postoji osamocena: já sama
jsem snad v šesti výstupech dotyčné téma otevřela, je součástí mých přednesů
v rámci předmětu „Právní ochrana dítěte“, a ani mnou řada autorů, kteří mají k
zákonnému řešení  výhrady,  nekončí.  To  by  diplomantka  věděla,  kdyby  pro



přípravu diplomové práce využila celý bohatý rejstřík výstupů, jak v papírové
verzi,  tak  na  internetu  dostupných,  což  neučinila.  Diplomantka  také  kvůli
tomuto  nedostatku  nezná základní  důvod odmítání  platné  právní  úpravy.  K
tomu je třeba poznamenat,  že autorčin výklad § 840 odst.  2 je chybný, a
vzniká pochybnost, zda autorka dotyčnému ustanovení správně rozumí. Pokud
jde  o  naposled  autorkou  uvedené  dělení,  opět  z  důvodů  prve  zmíněných,
scházejí  některá podstatná konstatování,  počínaje tím, že dotyčná označení
mají kořeny na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, zatímco na Univerzitě
Karlově byla ze zásadních důvodů odmítnuta, a konče tím, že právě tzv. přímá
adopce bývá zdrojem nepatřičných příjmů! (Také o této otázce píše autorka ž v
3. kapitole, str. 18).
Ve třetí kapitole se diplomantka zabývá obecnými předpoklady osvojení a ve 4.
kapitole  se  věnuje  otázce  souhlasů  s  osvojením.  V  páté  kapitole  autorka
zkoumá  další  předpoklady  osvojení,  především  otázku  péče  budoucího
osvojitele, vč. jejích variant.
Kapitola šestá je nadepsána „Následky osvojení“.  Také tady je třeba zmínit
některá pochybení: autorka nemluví o tom, že osvojení představuje statusovou
změnu  (což  je  podstata  o.),  namísto  toho  mluví  obecně  o  právech  a
povinnostech. Na str. 48 odkazuje na Křístka, str. 14 jeho monografie, ale na
dotyčném místě  autor nic takového nepraví. Na str. 49 diplomantka počítá
mezi následky osvojení i § 838 a § 836; to není správné, o následky nejde.
„Právní následky“ je terminus technicus, nelze s ním zacházet libovolně. Také v
bodu 6.1. na str. 49 se autorka mýlí: čl. 10 EÚOD nelze u nás aplikovat proto,
že  narození  dítěte  v  manželství  (a  contr.  mimo manželství)  je  nerozhodná
veličina!  Tak  tomu  na  Západě  v  době  přijetí  cit.  Úmluvy  nebylo.  Zásadu
přijatou u nás v roce 1950, že totiž že každý rodič má rodičovská práva a
povinnosti,  byla  v  západních  státech  se  značnými  obtížemi  přijímána  v
posledním desetiletí  pod tlakem Evr. soudu pro lidská práva! Podle toho, co
autorka uvádí (v kap. sedmé), Irsko ještě onoho kýženého stavu nedosáhlo
(str. 56, 61).
V bodu 6.3. diplomantka chybně uvádí. „ … osvojením se dítě stává úplným
členem rodiny osvojitele ...“; i další text je chybný. Osvojením se dítě stává
příbuzným osvojitele v 1. stupni přímé linie, nic víc. O rodině se nemluví, o
jiném příbuzenství také ne. Dědění je singularizovaná záležitost, stejně jako
osvojení. Už nežijeme ve velkorodině! 
Konečně v 7. kapitole probírá diplomantka osvojení v irské právní úpravě. S
volbou  lze  souhlasit:  velmi  dobře  jsou  připomenuty  rozdíly  mezi  irskou  a
českou úpravou osvojení, a kromě jiného je dobře patrné, že přesto, že by se
někomu mohla jevit zdejší právní úprava osvojení jako komplikovaná, nejspíš
to není objektivní hodnocení. 

4. Kritéria hodnocení práce:
A/ Splnění cíle práce: Předložená práce splňuje v úvodu naznačené cíle.
B/  Samostatnost  při  zpracování  tématu:  Autorka  prokázala  schopnost
samostatné práce, a to jak při zpracování literatury, resp. judikatury, tak i při
vlastním sepsání práce.  
C/ Práce s literaturou: Seznam zdrojů je dost mezerovitý – zejména pokud jde
o odborné stati (viz také již výše). Stojí za zmínku, že autorka uvádí celou řadu
statí publikovaných v Právních rozhledech, ale jen jedinou v časopise Rodina a



právo, přičemž právě v tomto časopise (ale i v některých dalších!) vyšlo na
dvacet prací věnovaných osvojení. Je třeba hledat také jinde, třeba s pomocí
nějakého webového vyhledávače!  
Poznámkový aparát je veden zásadně lege artis (s drobnými výhradami – ne
vždycky autorka cituje autory přesně; chybou rovněž je, že tu a tam uvádí
citace zákonných ustanovení v poznámce, nikoli přímo v textu).
D/ Hloubka provedené analýzy: Autorka analyzovala dané téma v dostatečné
hloubce (pro účely práce tohoto druhu).
E/ Úprava práce: K formálnímu vybavení práce nemám žádné výhrady.

5.  Vyjádření  k  práci:  Celkově  práci  hodnotím  jako  dobrou.  Diplomantka
pronikla do tématu, nejen že ho rozebrala, ale zásadně správně pochopila.
Diplomantka se celkem úspěšně vyhnula popisnosti: vyjadřuje i vlastní názory,
resp. stanoviska. Někde však je na samé hraně únosnosti  – např.  když na
závěr  práce  hodnotí  promítnutí  revidované  úmluvy  o  osvojení  do  českého
právního řádu.
Některá pochybení byla již výše zmíněna. Na tomto místě je třeba dodat, že na
řadě míst tvrdí autorka některé skutečnosti, dovozuje souvislosti, resp. uvádí
tvrzení, která jen stěží mohou být opřena o její právnické vzdělání, a přitom
neodkazuje na pramenné místo. Pak se klade otázka, co bylo zdrojem takových
míst.  Za  všechny  takové  případy  str.  47,  počínaje  větou  „Právní  úprava
není  ...“,  str.  54  počínaje  větou  „Zákon  také  ...“  a  konče  větou  „Dlužno
podotknout ...“, str. 48, počínaje větou „Jestliže bude osvojeno ...“. Na str. 51
předkládá  diplomantka  rozlišení  různých  podob osvojení;  přitom zapomněla
uvést,  že  sama  není  autorem  tohoto  rozlišování,  že  převzala  řešení  kol.
Smolíkové z komentáře nakl. Leges! Bohužel stejně jako dotyčná autorka ani
diplomantka neuvedla ten  případ, kdy je dítě osvojeno jen jedním z manželů
bez souhlasu jeho manžela.  Řešení  příbuzenských poměrů v  tomto případě
byly  bylo  zvlášť  zajímavé,  a  proto  by  se  jím  diplomantka  měla  zabývat  u
příležitosti obhajoby své DP.

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: viz výše v textu (bod 5.).

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

8. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.

V Praze dne  30. 12. 2017
                                

                                             doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
                                                     vedoucí diplomové práce


