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Posudek diplomové práce

Jméno diplomanta: Bc. Karolína Voclová

Téma a rozsah práce: Mezinárodní únosy dětí a mezinárodní právo soukromé, celkem 110 

stran textu,  včetně literatury a resumé

Datum odevzdání práce: 16.6.2014

1. Aktuálnost (novost) tématu:

             Téma diplomové práce je mimořádně aktuální, toto téma, ač je regulováno 

významnými mezinárodními i evropskými instrumenty, nebylo dosud v české literatuře 

uceleně zpracováno. Diplomantka pojala téma na vysoké úrovni zpracování, vychází 

z literatury české i zahraniční, anglicky psané: k vysoké úrovni práce nepochybně pozitivně 

přispěl její zahraniční pobyt v Irsku, kdy  ve státech common law je tato tématika bedlivě 

sledována a existuje i poměrně bohatá judikatura. Diplomantka však nachází cenné zdroje i 

rámci Haagské konference mezinárodního práva soukromého a cenné jsou rovněž informace 

získané z konzultací s Úřadem pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

2. Náročnost tématu:

 Diplomantka zkoumá téma jak z hlediska mezinárodních a evropských instrumentů, 

tak z hlediska jejich vývoje a zejména pak i judikatury, a to zahraniční i tuzemské. Toto 

zpracování bylo nepochybně náročné. Je zohledněna i zcela nová rekodifikovaná úprava 

obsažená v občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Její závěry ohledně 

Haagské úmluvy o mezinárodních únosech z r. 1980   a Nařízení Brusel II bis jsou originální a 

cenné, podložené řadou argumentů. 

3. Kritéria hodnocení práce

           Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky  uspořádána, s ohledem 

na srovnání různých instrumentů, které jsou v daném tématu relevantní. Práce sestává z osmi 

kapitol, dále podrobně vnitřně rozčleněných, jimž předchází Úvod,   poslední kapitola je 

Závěrem. V Úvodu diplomantka představuje cíl své práce: zmapovat  problematiku 

mezinárodních únosů dětí z pohledu mezinárodního práva soukromého, se zvláštním 
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zaměřením na základní pojmy  a zásady, na kterých spočívají výše uvedené mezinárodní 

dokumenty.  První kapitola přináší přehled  hlavních instrumentů, druhá kapitola se již 

zevrubně věnuje Haagské úmluvě z r. 1980. Podstatná je myšlenka, že protiprávní přemístění 

či zadržení dítěte by  mělo být  výjimkou (ke s. 15 n.). S tím velice souhlasím, i když názory 

některých našich odborníků se v případech, kdy české soudy  vydaly unesené dítě do 

zahraničí, stavěly  proti takové soudní praxi, ale tato praxe odpovídá duchu a smyslu úmluvy. 

Oceňuji úvahy  diplomantky  o vymezování obvyklého pobytu (ke s. 19 n.), legální definice, 

byť lákavá, asi opravdu neobsáhne všechny eventuality, i když osobně bych ji zcela 

nezavrhovala. Ke s. 25: jak se řeší případ, kdy dítě nemá v daném okamžiku žádné místo 

obvyklého pobytu? Ke s. 27: v čem je rozdílný  systém opatrovnické péče v ČR oproti 

Británii? Ke s. 28: diplomantka by měla vysvětlit  pojem klauzule ne exeat. Třetí kapitola 

pojednává o nařízení Brusel II bis, které je pro ČR velmi relevantní. Čtvrtá kapitola uvádí 

situaci ve vztahu k nesmluvním státům Haagské úmluvy. Zajímavé jsou vztahy Haagské 

úmluvy a Úmluvy  o právech dítěte, jakož  i EÚLP (kapitoly 5. a 6.), v tomto směru se ještě 

určitě dočkáme různých více či méně příjemných překvapení v judikatuře. Sedmá kapitola 

uvádí současnou českou právní úpravu. Práce ústní ve velmi podnětný  závěr (osmá kapitola), 

kdy diplomantka naznačuje návrhy určitých revizí současných instrumentů, s jejími podněty 

lze souhlasit. Práce je v tomto směru zcela mimořádná a některé její partie, včetně závěrečné, 

by měly být publikovány. Doporučuji diplomantce tuto práci dále rozvinout, alespoň v práci 

rigorózní, ale nejlépe v práci disertační. Konstatuji, že předložená diplomová práce výrazně 

převyšuje obvyklý průměr prací diplomových i rigorózních.

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

K práci mám dotazy, které  jsem vyjádřila průběžně v textu. 

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň

 Práci hodnotím známkou výborně.

V Praze dne 21.6.2014
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                                                                               Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

          vedoucí diplomové práce


