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Téma, zaměření a cíl práce 
 Autorka si jako téma své bakalářské práce zvolila právně zajímavé téma, a to 
vzhledem k tomu, ţe se institutem opatrovnictví výrazně zasahuje do základních práv 
kaţdého občana, který je subjektem řízení o omezení nebo zbavení způsobilosti 
k právním úkonům. 

Za cíl bakalářské práce si autorka zvolila analýzu platné právní úpravy a 
vysvětlení pojmů týkajících se opatrovnictví osob omezených nebo zbavených 
způsobilosti k právním úkonům. Dále ve své práci hodnotí institut opatrovnictví 
z hlediska sociálního dopadu na praktický ţivot opatrovance. 

Téma práce si diplomantka zvolila mimo jiné také vzhledem ke skutečnosti, ţe 
se s touto problematikou setkává přímo při výkonu svého zaměstnání na Okresním 
soudu ve Ţďáru nad Sázavou. 
 

Diplomantka rozdělila bakalářskou práci do dvou částí a to na část teoretickou 
a praktickou. 

V části teoretické autorka vysvětluje pojem způsobilost k právním úkonům a 
věnuje se důvodům změny této způsobilosti, pojednává o zbavení právní 
způsobilosti, omezení způsobilosti a jednotlivých procesních krocích před příslušným 
soudem, který rozhoduje v dané věci, včetně moţnosti opravných prostředků. 

V další kapitole teoretické části pojednává autorka o opatrovnictví jako 
takovém, jeho druhy, o opatrovnické řízení a o právech a povinnostech opatrovníka.  

 
V části praktické autorka velmi vhodně zveřejňuje rozhovor se soudkyní 

Okresního soudu pro Prahu 8, která se zabývá právě problematikou opatrovnictví a 
rozhodování ve věcech návrhů na změnu způsobilosti k právním úkonům u osob 
s určitým stupněm mentálního postiţení. Rozhovor je veden formou otázek a 
odpovědí. Rozhovor je také veden na téma nové právní úpravy 

V praktické části dále autorka vhodně a přehledně popisuje 10 případů 
vyšetřovaných, které vedly k omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům, 
kdy soudní řízení probíhalo před Okresním soudem ve Ţďáru nad Sázavou. 
  
Struktura práce, vhodnost zvoleného postupu a použitých metod  
 Struktura práce vychází ze zvolené problematiky. Autorka se v bakalářské 
práci věnuje zajímavé problematice. Svoji práci systematicky člení do 2 částí, 
teoretické, kterou následně člení na 3 kapitoly a části praktické. Autorka postupuje od 
obecného popisu problematiky aţ k praktickým případům z místa jejího zaměstnání, 
řešící rozhodování ve věcech omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům. 
 



Odborná úroveň, opodstatněnost závěrů, přínos pro praxi, ev. pro rozvoj oboru 
 Práce má dobrou úroveň. Autorka se orientuje v dané problematice, přičemţ 
vyuţívá jednak teorii dané problematiky, ale i osobní zájem o tuto problematiku a to 
vzhledem ke svému povolání na Okresním soudu ve Ţďáru nad Sázavou. 
 
Práce s literaturou 
 Rozsahem pouţité literatury a jiných informačních zdrojů autorka prokázala 
odpovídající orientaci v dané problematice. Autorka průběţně ve své práci odkazuje 
na pouţitou literaturu a informační zdroje. Literární a informační zdroje jsou souhrnně 
uvedeny na konci bakalářské práce. 
 
Rozsah práce, jazyková, stylistická a formální úprava 
 Autorka svoji bakalářskou práci zpracovala v celkovém rozsahu 68 stran textu 
a 8 stran příloh na dobré úrovni. V bakalářské práci se nevyskytují stylistické chyby, 
jazyková a formální úprava splňuje poţadavky kladené na bakalářskou práci. 
 
Připomínky, náměty, otázky pro obhajobu 
 
 Bakalářskou práci diplomantky Marie Štikarové hodnotím jako velmi dobrou co 
do obsahu a rozsahu, tak i vhodnosti a aktuálnosti dané problematiky. 
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