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Oponentský posudek na dizertační práci Mgr. Radky Dohnalové na téma Dětská práva 

ve světle mezinárodních závazků ČR   

 Téma dětských práv může vyvolávat dojem tématu, keré je nepříliš teoreticky 

zajímavé, nevyvolává větší kontroverze a navíc o něm již bylo vše napsáno. Dizertační práce 

Mgr. Rady Dohnalové ukazuje, že takový dojem by byl mylný. Na úctyhodných téměř 270 

stránkách textu doktorandka dětská práva představuje způsobem, který šťastně kombinuje 

popis stávající právní úpravy s obecnějšími  úvahami týkající se samotné povahy a podstaty 

dětských práv. Prokazuje přitom jak velmi dobrou znalost probematiky, tak schopnost dívat se 

na ni z odstupu, formulovat si k ní relevantní otázky a tyto otázky kvalifikovaně zodpovědět. 

Její dizertační práci tak lze celkově označit za práci zdařilou, zajímavou a přínosnou jak pro 

doktrínu mezinárodního práva, tak pro právní praxi. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma dětských práv patří mezi nadčasová témata, o kterých lze – tedy přinejmenším 

od vzniku novodobé koncepce lidských prv jako takových – psát prakticky kdykoli. Je 

nicméně pravda, že téma nabylo v posledním roce nové aktuálnosti v souvislosti s přijetím 

nového, třetího Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte v roce 2011. Vzhledem 

k předmětu tohoto protokolu – zavedení mechanismu individuálních stížností k Výboru pro 

práva dítěte – je možno očekávat, že si jeho implementace a provádění vyžádají diskusi o tom, 

co vlastně dětská práva jsou, zda mají nějaká procesní či jiná specifika apod. V tomto ohledu 

je dobře, že doktorandka svou práci dokončila právě až po přijetí Protokolu, neboť jí to 

dovolilo některé z těchto otázek předejmout a s předstihem se k nim vyjádřit.  

Jako každé téma, i dětská práva lze zpracovat různými způsoby, od nichž se odvíjí 

náročnost zpracování. Doktorandka si zvolila kombinaci detailního popisu vybraných 

právních instrumentů a jejich implementace a aplikace v České republice na straně jedné a 

analýzy některých teoretických aspektů tématu na straně druhé. Tento přístup sice klade na 

zpracovatele/lku větší nároky, osobně jej ale považuji za šťastný. Je navíc třeba konstatovat, 

že doktorandka se s oněmi nároky vyrovnala dobře. 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Předložená dizertační práce je na velmi dobré formální a jazykové úrovni. Mezi určité 

drobnější nedostatky lze zařadit absenci kontroly osamocených řádků, omyly v číslování 
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(např. po podkapitole 4.2.3. následuje podkapitola 4.2.5), překlepy (např. hypotéza 

vzrůstajícího dopadu vlivu Úmluvy – str. 14), gramatické chyby (např. státy, které 

neratifikovali – str. 50) a chyby v terminologii (např. Všeobecné a ne Valné shromáždění 

OSN na str. 98, EÚLP vstoupila v účinnost v roce 1958 x reálně vstoupila v platnost v roce 

1953 – str. 127). Za klad naopak považuji přehlednost textu, dále umocněnou tučným 

zvýrazněním významných slov. Práce vychází ze slušného množství primárnách zdrojů a 

sekundární literatury. Za mírně neobvyklé považuji to, že v seznamu pramenů je zahrnuta 

právě jen ona sekundární literatura, seznam použitých primárních zdrojů v práci uveden není. 

Práce využívá standardní způsob citování, který je v souladu s praxí na PF UK. 

3. Obsahová stránka práce: 

 Dizertační práce sestává z úvodu, šesti kapitol a závěru, k nimž jsou připojeny další, 

tradiční náležitosti (seznam literatury, resumé apod.). Úvod představuje téma, vymezuje cíle 

práce a nastiňuje některé hypotézy. Hlavní z nich se týká rostoucího vlivu mezinárodního 

systému ochrany lidských práv na právní úpravu v ČR. Je pravda, že takto kauzálně 

nastavenou otázku by bylo vhodné podrobněji v práci operacionalizovat – k odlišení vlivu 

dalších proměnných, jež mohou vstupovat do hry. Doktorandce se ale vcelku daří, i bez této 

jasné operacionalizace, hypotézu potvrdit.  

Za teoreticky nejzajímavější část práce považuji kapitolu II, nazvanou Dětská práva. 

Tato kapitola se pokouší dětská práva konceptualizovat a vymezit jejich postavení 

v současném systému lidských práv, resp. obecněji mezinárodního práva. Jedná se o otázky, 

které nepochybně zaujmou i čtenáře, kteří se jinak o dětská práva nijak zvlášť nezajímají.  

Doktorandka se nejprve zamýšlí nad pojmem „dítě“ a nad počátkem a koncem dětství – na 

jejích úvahách je hezky vidět dilemata, kterým čelí právní úprava, jež se pokouší vyrovnat 

s komplexní a geograficky i časově proměnnou společenskou a biologickou realitou. 

Pozitivně hodnotit je možno rovněž to, že doktorandka reflektuje teoretické přístupy volní a 

zájmové teorie (podkapitola 2.2), byť je třeba zdůraznit, že tyto přístupy jsou opravdu 

primárně využívány k určení nositele práva. Oprávněné pozornosti se v podkapitole 2.3 těší 

koncept „nejlepšího zájmu dítěte“, který je pro oblast dětských práv klíčový. Kapitolu vhodně 

uzavírá historický exkurs. Kapitola III, Postavení mezinárodního práva v právním pořádku 

ČR, je poměrně stručná a mohla možná být zařazena do rámce kapitoly II. Z obsahového 

hlediska je nutno pozitivně zhodnotit míru využití judikatury českých soudů. 
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Kapitola IV se zaměřuje na ochranu dětských práv v rámci univerzálního systému 

OSN. Doktorandka volí standardní postup, při němž postupně popisuje a analyzuje jednotlivé 

instrumenty OSN. Největší pozornost je logicky věnována Úmluvě o právech dítěte z roku 

1989, s jejími dnes již třemi Opčními protokoly. Instrumenty jsou nejprve představeny 

obecně, pak následuje rozbor jejich implementace v České republice. Z textu je zjevné, že 

doktorandka problematiku dobře zná a bez problémů se v ní orientuje. Je proto škoda, že 

místy určité jevy jen popisuje, aniž by přidala vlastní názor, popř. návrh na zlepšení situace 

(viz kapitola 4.2.5 – komentář ke stanoviskům Výboru pro práva dítěte). Vlastní postřehy 

doktorandky totiž považuji v práci za velmi zajímavé a podnětné. Dále je škoda, že kapitola 

neobsahuje určité obecnější závěry – takto se čtenář může ztratit v záplavě detailů a může mu 

uniknout, co klíčového by si měl z kapitoly odnést.  

Obdobné výhrady lze formulovat rovněž ve vztahu ke kapitole V, která se zabývá 

ochranou dětí v systému Rady Evropy. Převážná část této kapitoly se zabývá Evropskou 

úmluvou, spíše okrajově je pojednáno o Evropské sociální chartě a dalších instrumentech RE. 

Ačkoli ve světle bohaté judikatury ESLP lze tuto skutečnost chápat, je otázkou, nakolik odráží 

význam uvedených instrumentů pro práva dětí. Podkapitola věnovaná EÚLP/ESLP je 

nicméně pojata zajímavě – platí to jak pro rozbor interpretačních zásad využívaných ESLP 

(podkapitola 5.1.4), tak pro analýzu konkrétních práv (podkapitola 5.1.6). Doktorandka hojně 

pracuje s judikaturou, především judikaturou týkající se ČR, což zvyšuje relevanci práce a její 

využitelnost v prostředí ČR. Spíš pro úplnost a bez snahy o jejich hlubší rozbor jsou do práce 

zapojeny kapitoly věnované systému Evropské unie a Haagské konferenci MPS. Kapitoly 

jsou pojaty stručně a čistě deskriptivně, což vzhledem k rostoucímu vlivu práva EU na právo 

jak národní, tak mezinárodní, nemusí být úplně vhodné. Snad až pířliš stručný je též závěr 

práce, ve kterém zaujme jen kritický postoj k ČR. 

4. Závěry a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Předložená dizertační práce splňuje požadavky kladené na kvalifikační práce daného 

typu na Právnické fakultě UK, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě. Během ní by se 

doktorandka mohla zaměřit na následující dotazy: 

1. Na str. 26 a 262 mluví doktorandka o (z)formování regionálního obyčeje principu 

nejleopího zájmu dítěte. Mohla by tuto otázku rozebrat blíže? Lze dovodit vznik 

regionálního (či jiného) obyčeje výlučně z postojů států ke smluvnímu textu? 
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2. V nedávné době Českou republiku ovládla kauza tzv. vlčích dětí. Jak se na tuto kauzu dívá 

doktorandka z pohledu standardů OSN/Rady Evropy? 

3. Jaké jsou podle doktorandky hlavní rozdíly právní úpravy ochrany dětí v systému OSN a 

Rady Evropy (popř. i EU)? 

4. Jak doktorandka hodnotí přijetí třetího Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte, co 

od něj očekává a jak vysvětluje postoj ČR k instrumentu? 

 

V Praze dne 3. srpna 2012 

 

                                                                              JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA 


