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Předsedající, prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. zahájil obhajobu a 

představil uchazečku.  

Uchazečka připomněla cíl práce, posouzení úrovně implementace 

požadavků mezinárodního práva v oblasti dětských práv v ČR. Ve své práci se 

mimo jiné zabývala pojmem dítě v mezinárodním právu. Zabývala se 

problematikou dětského práva před Evropským soudem pro lidská práva. 

Věnovala se podrobně Všeobecné deklaraci lidských práv, Mezinárodnímu 

paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech.  

 

První oponentka JUDr. Monika Bayerová, Ph.D. ohodnotila práci jako 

velmi kvalitní. Jako pozitivní uvedla práci autorky se značným množstvím 

literatury, časté odkazy na judikaturu, doporučení mezinárodních orgánů 

v oblasti prav dítěte obecných i směřovaných k České republice. Upozornila na 

občasné nekorespondování názvů kapitol s obsahem a v kapitole třetí číslování 

kapitol a podkapitol. Práce obsahuje drobné formální chyby. Oponentka však 

celkově uvedla, že autorka splnila cíle, které si v úvodu práce vytýčila a 

doporučila disertační práci k obhajobě.  

 

Druhá oponentka, JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D. ohodnotila práci 

jako velmi přínosnou a kvalitní po formální a jazykové úrovni. Kladně 

ohodnotila čtivé zpracování, velmi kvalitně zpracovanou úvodní kapitolu 

s teoretickými aspekty. Oponentka uvedla, že téma v souvislosti s přijetím 

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

nabylo nové aktuálnosti. Připomněla, že autorka zvolila náročnou formu 

zpracování použitím detailního popisu vybraných právních instrumentů a jejich 

implementace a aplikace v České republice a analýzy některých teoretických 

aspektů tématu. S nároky se vyrovnala dobře. Jako snad až příliš stručný 

ohodnotila závěr práce, ve kterém zaujme jen kritický postoj k ČR. Předloženou 

disertační práci oponentka doporučila k obhajobě. Doktorandka dostala 

k zodpovězení 4 otázky. Rozebrat problematiku o formování regionálního 

obyčeje výlučně z postojů státu ke smluvnímu textu. Oponentka vyzvala 



doktorandu k vyjádření se ke kauze tzv. vlčích dětí z pohledu standardů OSN  a  

Rady Evropy, k uvedení rozdílů právních úprav ochrany dětí v systému OSN a 

Rady Evropy (případně EU) a byla požádána o zhodnocení přijetí třetího 

Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte, co od něj očekává a jak 

vysvětluje postoj ČR k instrumentu. Doktorandka otázky zodpověděla. 

 

Ve všeobecné rozpravě předseda komise, prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

zmínil problematiku regionálních a univerzálních obyčejů. Oponentka, JUDr. 

PhDr. Veronika Bílková, se vyjádřila k obecně právním předpisům. Ve 

všeobecné rozpravě dále vystoupil JUDr. Milan Beránek k problematice 

formování regionálního obyčeje ve vztahu k nejlepším zájmům dítěte, 

k problematice adopce a odebírání dětí. Byla také diskutována problematika 

intervence na ochranu dítěte. V souvislosti s uvedenou problematikou bylo 

zmíněno odebírání dítěte rodičům v Anglii. 

 

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem 5/0 ve prospěch udělení titulu Ph.D. 
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