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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma je zcela aktuální, mezinárodní únosy dětí jsou stále častější a řada případů svědčí o 

tom, že je velmi obtížné najít uspokojivé řešení. V české literatuře bylo toto téma zkoumáno 

spíše v dílčích aspektech, nikoli však v tomto srovnávacím pohledu. Autorka se zabývá 

tématem s přihlížením k autální judikatuře i k přirpavované novele nařízení Brusel II bis o 

soudní příslušnosti, uznání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech 

rodičovské zodpovědnosti. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma je vysoce náročné, většina relevantní literatury i judikatury je zahraniční, téma navíc 

vyžaduje nejen teoretická východiska, ale i posouzení praktických dopadů. Je výhodou 

autorky, že je s tématem důvěrně seznámena z obou naznačených hledisek: nevytváří proto 

nějaké atraktivní teoretické představy, které by v praxi byly obtížně realizovatelné, spíše se 

snaží o pragmatický přístup, ale s dostatečně podloženou teoretickou argumentací. Využívá 

přitom metodu deskriptivní, analyticku i syntézu. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Disertace je rozdělena do čtyř částí, dále podrobně rozčleněných, jimž předchází Úvod a po 

nichž následuje Závěr. V Úvodu autorka představuje cíl práce, jímž je kritické zkoumání 

ustanovení Haagské úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí, 

nařízení Brusel II bis včetně jeho připravované novelizace, zkoumání vzájemných vztahů 

těchto dvou instrumentů, jakož i souvisejících ustanovení českého práva. První kaptola se 

věnuje Haagské úmluvě, včetně bohaté literatury a judikatury jak národních soudů, tak 

Evropského soudu pro lidská práva. Druhá kapitola se zaměřuje obdobně na nařízení Brusel 

II bis. Třetí kapitola se zabývá českým právním řádem a judikaturou českých soudů. Čtvrtá 

kaptola pak zvažuje důsledky částečné dvoukolejné úpravy Haagské úmluvy a nařízení 

Brusel II bis. V Závěru, poměrně obsažném, autorka shrnuje, k čemu ve své práci dospěla. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Zamýšlený záměr práce byl splněn, byla předložena práce velmi kvalitní a originální. Pokud 

by byla publikovaná v angličtině, byl by to bestseller. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce je zcela originální, podle protokolu o kontrole 

na plagiáty je nejvyšší dosažená míra podobnosti <5 

%. 

Logická stavba práce Práce je vhodně rozčleněna a systematicky 

uspořádána, postupuje od deskripce a analýzy k 

syntéze. 



  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka čerpala z bohaté literatury české i 

zahraniční, zejména je potřebné ocenit její práci 

s judikaturou. Závěry jsou originální a cenné. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Analýza je velmi kvalitní, autorka se zaměřila na 

relativně úzkou výseč mezinárodních únosů a tu 

zkoumá skutečně do hloubky. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce odpovídá normativům kladeným na 

disertační práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň je vysoká, práce je čtivě 

a kulturně napsaná. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Jako školitelka jsem práci doktorandky průběžně sledovala, mám otázku k autorkou 

rozebírané dvoukolejnosti právní úpravy Haagské úmluvy (resp. haagských úmluv) a 

nařízení Brusel II bis. Stále si myslím, že Haagská úmluva je univerzálním právním 

instrumentem a z tohoto hlediska je vhodnější pro úpravu mezinárodních únosů než nařízení 

Brusel II bis, i když toto nařízení může zajistit efektivnější průběh návratového řízení. 

Autorka by se mohla k této otázce vyjádřit i při ústní obhajobě. 

Další otázkou, která mne zajímá, je, zda mezinárodní a unijní úprava mezinárodních únosů 

nějakým způsobem ovlivnila řešení vnitrostátních únosů v České republice? 

 

Doporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 1.8.2018 

 
Prof. JUDr. Monika Pauknerová, DSc. 

školitelka 


