
 

ABSTRAKT 

Diplomová práce nese název: „Ochrana dítěte jako subjektu lidských práv v rámci mezinárodní 

a unijní úpravy mezinárodních únosů“ a zabývá se postavením dítěte v rámci právních norem 

upravujících lidská práva, práva dětí a mezinárodní únosy dětí. Práce zkoumá, jakým způsobem 

je na dítě nahlíženo, zdali jako na objekt nebo jako na subjekt práv. Práce je rozdělena do tří 

kapitol, kdy je postupně přecházeno od obecného vysvětlení základních pojmů až ke konkrétní 

úpravě postavení dítěte v rámci mezinárodních únosů. První kapitola definuje základní pojmy 

objekt a subjekt lidských práv, analyzuje obecně postavení člověka jako subjektu mezinárodní 

úpravy lidských práv a následně postavení dítěte jako specifické kategorie ochrany lidských 

práv. První kapitola závěrem odpovídá na otázku, v čem se liší pojmy objekt a subjekt lidských 

práv. Druhá kapitola se zabývá právními normami upravujícími ochranu lidských práv 

s důrazem na ochranu dítěte jako subjektu lidských práv. Představené právní normy jsou 

analyzovány z pohledu úpravy práv dětí a mezinárodních únosů. Dále jsou v druhé kapitole 

představeny dvě základní právní normy upravující mezinárodní únosy dětí. Druhá kapitola 

závěrem odpovídá na další otázku a sice jaké unijní a mezinárodní normy se zabývají ochranou 

dítěte jako subjektu lidských práv a jak je v rámci těchto norem upravena problematika 

mezinárodních únosů dětí. Třetí, poslední a zásadní kapitola práce se zaměřuje konkrétně na 

analýzu Haagské úmluvy 1980 a nařízení Brusel IIa, které analyzuje z pohledu jejich úpravy 

postavení dítěte. V třetí kapitole je tedy zkoumáno, jestli je v rámci těchto norem nahlíženo na 

dítě jako na subjekt nebo jako na objekt práv. Práce současně představuje návrh přepracování 

nařízení Brusel IIa a jeho prohloubení úpravy práv dítěte v rámci mezinárodních únosů dětí.  

Práce si klade za cíl představit současné postavení dítěte v rámci úpravy mezinárodních únosů 

dětí a přijít na odpověď na otázku, jestli je dítě spíše objektem nebo subjektem lidských práv.  
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