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1. Aktuálnost ( novost ) tématu : Diplomantka se vybrala téma, které je z několika
důvodů aktuální. Jak píše v úvodu práce, problematika tohoto druhu výkonu
rozhodnutí je bohužel většinou na veřejnosti prezentována s příchutí bulváru, bez větší
znalosti problematiky. Proto je záslužný každý fundovaný názor a právní rozbor, mezi
něž diplomová práce bezesporu patří. Aktuálnost a potřebnost tématu vyplývá i ze
skutečnosti, že přes novelizaci zákona z roku 2008, která je předmětem rozboru
v podstatě v celé práce, je řada právních vztahů stále nedostatečně upravená a
umožňuje různý výklad.

2. Náročnost tématu : Vybrané téma, byť je v praxi poměrně frekventované a to zejména
v oblasti „mezinárodních únosů dětí“, je v celé sféře výkonu soudního rozhodnutí stále
ještě tématem okrajovým, překrývaným zejména výkonem (exekucí) na peněžité
plnění, které je v podstatě celé v rukou exekutora, zatímco vybrané téma je stále plně
v pravomoci obecných soudů. Jen srovnáním judikatury týkající se exekuce na
peněžité plnění s vybraným tématem, kdy první zmíněná judikatura (ale i odborná
literatura) jsou neskonale bohatší a tvoří jednodušší základ pro diplomovou práce, než

je tomu u tématu zvoleného diplomantkou. Sympatické je, že diplomantka, jak je tomu
někdy u diplomové práce, nezůstává na povrchu, ale snaží se v podstatě v každé části
o analýzu s tím, že je patrno, že se diplomantka tématem v praxi i zabývá.
3. Kritéria hodnocení práce: Práce je členěna do čtyř hlavních částí. Již v první, úvodní
části se diplomantka dotýká charakteristiky nalézacího řízení, jehož výsledkem je
exekuční titul a poukazuje na to, že není zcela jasné, zda se jedná řízení nesporná a
dospívá k závěru, že není zapotřebí speciální právní úpravy nesporného řízení. V části
druhé se diplomantka velmi podrobně věnuje tématu výkonu rozhodnutí týkajícího se
výchovy nezletilých dětí, tedy tématu tvořícího název a hlavní téma práce. Zde by
diplomantka mohla skončit, ale ve čtvrté části se diplomantka velmi podrobně věnuje
problematice „mezinárodních únosů dětí“ a to v celé šíři,p počínaje mezinárodní
ochranou nezletilého a tuzemskou právní úpravou procesu a konče činností Úřadu pro
mezinárodní ochranu dětí. V závěru se diplomantka do jisté míry věnuje úvahám de
lege ferenda. Jednotlivé části práce na sebe logicky navazují, práce je psána dobrým
právním jazykem a obsahuje i ilustrativní přílohy a poznámkový aparát s odkazy na
judikaturu a odbornou literaturu.

4. Připomínky a otázky k obhajobě: Detailní připomínky k práci nemám a považuji ji za
velmi zdařilou a dobrou. Při obhajobě by se mohla diplomantka zmínit o možné
podobě právní úpravy mediačního řízení.
5. Práci doporučuji k obhajobě.
6. Známku hodnotím stupněm : Výborně
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