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1. Aktuálnost (novost) tématu  

 

Diplomantka si zvolila téma s lidskoprávním rozměrem, které je aktuální a v kontextu evropské 

ochrany práv dětí stále velmi relevantní. Uchopení dané problematiky je náročným úkolem, jehož 

splnění vyžaduje jednak velmi dobrou orientaci v systematice práva EU a jednak schopnost 

vymezit unijní úpravu vůči úpravě mezinárodního práva veřejného a částečně také mezinárodního 

práva soukromého. Ve světle dostupných pramenů je zvolená problematika vhodným předmětem 

diplomové práce na právnické fakultě.      

 

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

metody 

 

Téma je náročné na teoretické znalosti. Autorka zjistila, že národní a mezinárodněprávní doktrína 

přistupují poněkud odlišně ke koncepci právní subjektivity. Při řešení zadání se autorka věnovala 

řadě problémů, které souvisejí s postavením dítěte jako nositele práv, přičemž prokázala schopnost 

pracovat s judikaturou SDEU a cizojazyčnou odbornou doktrínou. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Kromě úvodu a závěru autorka členila svoji práci do tří hlavních kapitol. Podle autorky bylo cílem 

práce „zanalyzovat současnou situaci postavení dítěte v rámci úpravy mezinárodních únosů dětí“ 

a zjistit, „zdali je v rámci mezinárodních únosů dítě posuzováno spíše jako objekt nebo jako 

subjekt lidských práv“. V návaznosti na tento obecný cíl autorka zformulovala dílčí výzkumné 

otázky, které lze považovat vcelku za nosné. Zvolená struktura práce cíli práce odpovídá. 

V první kapitole autorka stručně vysvětlila, z jakých různých hledisek lze přistupovat k otázce 

právní subjektivity. Rozsáhlejší druhá kapitola představuje širší právní rámec zajištění práv dětí 

v různých právních systémech včetně práva EU. Na tomto místě autorka nastínila některá specifika 

nařízení Brusel IIa. Na obecnější přehled relevantních pramenů následuje ve stěžejní třetí části 

důkladnější rozbor úpravy problematiky únosů dětí na základě Haagské úmluvy z roku 1980 a 

nařízení Brusel IIa. Autorka shrnula také potenciální dopad legislativního návrhu z roku 2016 na 

reformu systému Brusel IIa. 

Závěry práce jsou vcelku přehledné. Základ subjektivity dítěte autorka spatřuje v právu dítěte 

vyjadřovat svůj názor. Podle autorky bývají projevy dětí v praxi spíše ignorovány. Právo být slyšen 

zpravidla kontrastuje s principem nejlepšího zájmu dítěte. Jak ukazují problémy při výkladu 

Haagské úmluvy z roku 1980 a nařízení Brusel IIa, určení správné rovnováhy je složitým úkolem, 

který vychází více z konkrétních okolností jednotlivých případů než z abstraktních principů. 

 

 

 



  

4. Vyjádření k práci 

 

Diplomantka předložila kvalitní studii, která jak z formálního hlediska, tak i obsahově splňuje 

kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Autorka prokázala samostatný 

vědecký přístup ke složitému a aktuálnímu tématu. Závěry práce jsou dobře argumentovány. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka dosáhla vytyčených cílů. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka práci zpracovala samostatně, nejde o plagiát. 

Logická stavba práce Logická struktura práce vcelku odpovídá 

stanoveným cílům. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce se zdroji je na dobré úrovni.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Kvalitu analýzy lze označit za standardní. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce splňuje formální kritéria kladená na tento druh 

vědecké práce. 

Jazyková a stylistická úroveň Celkem dobrá jazyková úroveň (až na některé 

překlepy). Důkladnější jazyková korektura by byla 

místy žádoucí.   

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

V rámci ústní obhajoby by se měla diplomantka vyjádřit k následujícím otázkám:  

1. V čem spatřuje autorka typické znaky lidskoprávního paternalismu a v jakých souvislostech 

unijní ochrany lidských práv se vyskytuje paternalistický přístup (i mimo rámec práv dětí)? 

2. Zakládá se právní subjektivita dětí pouze na právu být slyšen nebo jsou ještě další typická práva, 

která určují lidskoprávní subjektivitu dětí? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře až výborně 

 

 

V Praze dne 22. 9. 2019 

 

_________________________ 

vedoucí diplomové práce 


