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Posudek diplomové práce 

Jméno diplomanta: Monika Horáková 

Téma a rozsah práce: Vyživovací povinnost v mezinárodním právu soukromém, celkem 

68 stran textu, včetně literatury a resumé 

Datum odevzdání práce: 27. 6. 2016 

1. Aktuálnost (novost) tématu: 

             Diplomová práce je velmi aktuální, téma není v české literatuře dostatečně 

zpracováno, asi proto, že to není téma ekonomicky příliš atraktivní a zároveň je dost obtížné. 

Přitom se jedná o otázky velmi praktické a poměrně často se vyskytující v mezinárodní 

soudní praxi. O to cennější je volba takového tématu, práce je nepochybně přínosná. 

2. Náročnost tématu: 

 Téma je náročné, dosud nebylo v české literatuře podrobně zpracováno, s výjimkou 

dvou článků. To, co v práci postrádám, je ilustrace na příkladech z praxe, přitom takové 

ilustrace nabízí třeba příručka, dostupná i v češtině na webových stránkách Haagské 

konference mezinárodního práva soukromého. Pokud se diplomantka hodlá tématu dále 

věnovat, bylo by vhodné příklady doplnit, protože téma je skutečně velmi úzce spojeno 

s praxí. Možná by práci prospělo i stručné uvedení do hmotného práva, alespoň českého. 

3. Kritéria hodnocení práce 

Diplomová práce je logicky rozvržena a vhodně systematicky uspořádána. Práce 

sestává z pěti kapitol, dále vnitřně rozčleněných, z nichž první je Úvodem a poslední je 

Závěrem. V Úvodu diplomantka osvětluje cíl práce, jímž je úprava vyživovací povinnosti 

v rámci mezinárodního práva soukromého se zvláštním zaměřením na vztahy rodičů a dětí 

podle Haagského protokolu o právu rozhodném pro vyživovací povinnosti. Druhá kapitola 

uvádí prameny právní úpravy, které jsou v této oblasti neobvykle složité. Dotaz ke s. 7: 

považuje diplomantka za šťastné řešení rozhodnutí Rady EU o přistoupení k Haagskému 

protokolu? Jak bude postupováno v případech, kdy půjde o subjekt ze státu, který není 

Haagským protokolem vázán?  Ke s. 13: jaký je vzájemný vztah mezinárodních úmluv 
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upravujících výživné? Třetí kapitola se věnuje nařízení o výživném, nastiňuje složitou 

problematiku řešení vztahu mezi unijním právem a haagskými úmluvami. Opravdu to nešlo 

řešit jinak, jaký je názor diplomantky? Čtvrtá kapitola se zaměřuje na Haagský protokol, který 

je poměrně složitý. Stále jsem na pochybách, zda je vhodné zavedení možnosti zvolit si 

rozhodné právo. V Závěru (s. 58) diplomantka hodnotí možnost volby práva kladně. Má 

diplomantka nějaké signály, že se tato možnost vůbec využívá? Práce ústí v Závěr, v němž 

diplomantka shrnuje poznatky, k nimž dospěla, zejména uvádí, že Haagský protokol se snaží 

ochránit nejen oprávněného, ale zároveň i povinného a přináší komplexní systém pro určení 

rozhodného práva. Dotaz ke s. 58: nerozumím větě „Česká republika právě z toho důvodu, že 

je pro ni závazné nařízení o výživném, nese odpovědnost za neplnění Haagského protokolu 

Evropské unii“. To by měla blíže vysvětlit při ústní obhajobě. 

Práce je přehledně napsána, diplomantka se musela doslova prokousávat složitými 

ustanoveními procesními i kolizněprávními, ale nejobtížnější je vztah různých předpisů a 

jejich prioritní aplikace. Obávám se, že toto musí činit potíže i v praxi. Diplomantka používá 

literaturu českou i zahraniční, určité problémy v textu činí čeština, zejména shoda a 

interpunkce, překlepy, na práci je znát určitý spěch, s nímž byla dokončována. Doporučuji 

diplomantce, aby se tématu dále věnovala a oživila svou práci konkrétními příklady z praxe.  

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by se diplomantka měla podrobněji vyjádřit k výše uvedeným 

otázkám.  

5. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě 

Práci plně doporučuji k ústní obhajobě. 

6. Navržený klasifikační stupeň 

 Práci hodnotím známkou výborně. 

V Praze dne: 22. 7. 2016                                

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

          oponentka diplomové práce 


