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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Diplomantka si vybrala ke zpracování přínosné téma, které je zajímavé z teoretického i 

praktického hlediska. Týká se postavení dítěte v souvilosti s právní úpravou mezinárodních 

únosů v mezinárodním a unijním právu. Autorka se zabývá významnou otázkou, zda je dítě 

chápáno jako subjekt, který má zejména právo být vyslechnut, příp. i další práva při 

rozhodování o navrácení dítěte.  

 

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

metody 

Téma vyžaduje znalosti práva EU a mezinárodního práva. Jinak je v zásadě přiměřeně 

náročné pro zpracování do podoby diplomové práce studentem oboru právo v magisterském 

studijním programu. V práci jsou použity obvyklé vědecké metody – deskriptivní, analýza a 

syntéza a částečně též komparativní metoda. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Diplomová práce je logicky a velice přehledně strukturována do tří hlavních částí (kromě 

úvodu a závěru). Každá část koresponduje s výzkumnou otázkou, jež autorka v diplomové 

práci formulovala, a je zakončena dílčím závěrem. Diplomantka se nejprve správně zabývá 

otázkou, zda má dítě postavení objektu či subjektu v mezinárodním právu, oceňuji zařazení 

teoretických úvah na toto dílčí téma. Následně se zaměřuje na právní úpravu mezinárodních 

únosů a ve třetí části se podrobněji věnuje dvěma relevantním pramenům práva - Haagské 

úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 a unijnímu 

nařízení č. 2201/2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech 

manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti.  

 

4. Vyjádření k práci 

Diplomantka dle mého názoru vhodným způsobem uchopila zvolené téma a prokázala 

dobrou orientaci v dané problematice. Práce je srozumitelná a čtivá, autorce se v zásadě 

podařilo zodpovědět na formulované výzkumné otázky. Práce nicméně vykazuje jisté 

nedostatky. Obsahuje některé neobratné formulace, např. souvětí na str. 69: „Co se týče 

úpravy mezinárodních únosů dětí, nařízení Brusel IIa Haagskou úmluvu 1980 doplňuje 

zejména tím, že stanoví pevnější řešení pro případy, kdy je dítě uneseno mezi členskými 

státy.“ Určité právní pojmy jsou nepřesně použity, např. opakované označení Haagské 

úmluvy a nařízení Brusel IIa za „právní normy“, jedná se o prameny práva. Na některých 

místech postrádám odkaz na použité zdroje, viz např. str. 40, kde diplomantka nepochybně 

pracovala se směrnicí 2004/38, avšak necituje je. Jiným příkladem je pasáž, kde také chybí 

odkaz na zdroj, přestože nějaký musel být použit: „Bez ohledu na tyto články zůstává však 

výslech dítěte jedou z věcí, ve které existují značné rozdíly v praxi různých států a to natolik, 

že nevyslyšení názoru dítěte je jedním z nejčastějších důvodu pro odmítnutí uznání 

rozhodnutí.“ (s. 74). Seznam zkratek se řadí abecedně. Z hlediska obsahového jsou některé 

dílčí závěry autorky nedostatečně podložené, zejména názor uvedený na straně 69, jenž se 

neopírá o žádný podstatnější rozbor: „Na základě uvedeného lze shrnout, že nařízení 

odpovídá v rámci řešení mezinárodních únosů dětí režimu nastavenému Haagskou úmluvou 



  

1980, s výjimkami uvedenými v nařízení.“ U návrhu nařízení COM (2016) 411 final 

postrádám informace o tom, v jaké fázi legislativního procesu se návrh nachází. S řadou 

závěrů autorky se ztotožňuji včetně toho, že dítě má mít právo být vyslechnuto v řízeních, 

která se ho týkají. Je však třeba brát zároveň v úvahu, že názor zvláště menších dětí je 

mnohdy velmi snadné zmanipulovat ve prospěch jednoho z rodičů. 

 

Jako celek nicméně považuji předloženou diplomovou práci za dobře zpracovanou a 

doporučuji ji k obhajobě. V případě vynikající ústní obhajoby lze uvažovat i o hodnocení 

„výborně“. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

  

Splnění cíle práce Ano. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomová práce nevykazuje dle názoru oponentky 

znaky plagiátorství. 

Logická stavba práce Ano. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Dobrá. Diplomantka shromáždila dostatečné 

množství odborných zdrojů, na které průběžně 

odkazuje. Některé výhrady k citacím jsou uvedeny 

výše.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Dobrá. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Dobrá. 

Jazyková a stylistická úroveň Dobrá. Práce obsahuje některé gramatické chyby a 

překlepy. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomantka se vyjadřuje do určité míry kriticky i k návrhu nařízení COM (2016) 411 final 

(str. 76). Jak by tedy měla unijní právní úprava vypadat. Nechť vezme v úvahu unijní princip 

procesní autonomie členských států.  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předloženou diplomovou práci doporučuji 

k ústní obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Mezi výborně a velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 22. 9. 2019 

 

_________________________ 

JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. 

oponentka 


