
Posudek školitelky

na disertační práci JUDr. Miroslavy Jirmanové

„Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí 
a mezinárodní právo soukromé“

Autorka se ve své práci zaměřila na téma, které čas od času zjitřuje naše city a pocity a 
s nímž se doslova potýkají soudy a advokáti států celého světa: téma mezinárodních únosů 
dětí. Předkládaná práce vyplňuje citelnou mezeru v české odborné literatuře, která se prozatím 
tímto tématem zabývala spíše okrajově a v dílčích publikacích. Autorka tak představuje první 
komplexní pojednání o tomto vysoce aktuálním tématu.

Práce je rozdělena do šesti kapitol, dále vnitřně rozčleněných, jimž předchází úvod do 
celé problematiky a vymezení předmětu a cíle práce. První kapitola nastiňuje obecná 
východiska a prameny úpravy, mezi nimiž hrají hlavní roli Haagská úmluva o 
občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a evropské Nařízení Brusel II a, které 
upravuje příslušnost soudů a uznávání a výkon rozhodnutí ve věcech manželských a 
rodičovské zodpovědnosti; značný význam má rovněž české autonomní právo, zejména 
úprava v občanském soudním řádu. Druhá kapitola velmi zevrubně uvádí obecnou 
charakteristiku Haagské úmluvy. Třetí kapitola se zabývá vztahem Haagské úmluvy 
k Nařízení Brusel II a.  Čtvrtá kapitola se zaměřuje na problematiku mezinárodních únosů dětí 
ve vztahu k nesmluvním státům Haagské úmluvy, která je stále velmi citlivá a ne vždy má 
zcela jasná pravidla. Pátá kapitola uvádí podrobně české autonomní právo – autorka zde čerpá 
nejen z obecně dostupných zdrojů, ale jako soudkyně využívá i přístupu k soudním 
rozhodnutím, která nebyla zveřejněna. Šestá kapitola – závěr – se snaží zhodnotit význam 
Haagské úmluvy i české právní úpravy, a to v kritickém pohledu, s hlubokou znalostí věci.   
Autorka čerpá jak z literatury a judikatury české, tak z literatury a judikatury zahraniční, 
s opravdu bohatým seznamem použitých zdrojů.

Práce je napsána precizním právnickým jazykem a nepochybně představuje obohacení 
české literatury v oboru mezinárodního rodinného práva. 

Práci hodnotím vysoce pozitivně a pokládám ji za způsobilou pro obhajobu a za 
základ, aby po úspěšné obhajobě mohl být doktorandce JUDr. Miroslavě Jirmanové udělen 
titul PhD. 

V Praze dne 2. 4. 2012                                 

                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.
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