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ÚVODNÍ SLOVO 

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., patří k nejvýznamnějším osobnostem 
české právní vědy v oboru mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodní-
ho obchodu, o jehož rozvoj se v uplynulých desetiletích zásadním způsobem zaslou-
žila nejen díky své vědecké a pedagogické činnosti na Právnické fakultě Univerzity 
Karlovy a v Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky. Prof. Pauknerová 
je uznávaným odborníkem ve svém oboru i v zahraničí, což dokládá nejen její pů-
sobení ve významných mezinárodních institucích, jakými jsou např. GEDIP nebo 
UNIDROIT, ale i podíl zahraničních přispěvatelů na této poctě. Svou vědeckou 
a akademickou dráhu odstartovala prof. Pauknerová v roce 1980 kandidátskou di-
sertační prací na téma Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě zboží, v roce 
1996 následovala habilitační práce na téma Společnost v mezinárodním právu sou-
kromém. V roce 2002 byla tehdejším prezidentem Václavem Havlem jmenována 
profesorkou a v roce 2010 obdržela vědecký titul doctor scientiarum, který uděluje 
Akademie věd České republiky jako výraz ocenění vyhraněným vědeckým osob-
nostem. 

Jak problematika mezinárodní přepravy, tak i osobní statut společností patří do-
dnes mezi oblíbená témata jubilantky. Co se oblastí odborného zájmu týče, nezůsta-
la pouze u obchodněprávních témat, do svého odborného portfolia zahrnula i další 
oblasti soukromoprávních vztahů s mezinárodním prvkem, včetně obecných otázek, 
a lze ji bez nadsázky považovat za univerzála mezinárodního práva soukromého. Po 
vstupu České republiky do Evropské unie vydala monografii Evropské mezinárodní 
právo soukromé, která svým významem překročila rámec vysokoškolské učebnice 
a zásadním způsobem přispěla k vnímání norem unijního mezinárodního práva sou-
kromého jako součásti českého práva. Rozsáhlá publikační činnost prof. Pauknero-
vé zahrnuje i celou řadu zahraničních publikací.

Jako vysokoškolská pedagožka prof. Pauknerová proslula nejen vynikající 
schopností předávat své odborné znalosti a probouzet ve studentech sympatii k me-
zinárodnímu právu soukromému, ale i velmi vlídným a důsledným přístupem. Je 
to ostatně právě ona, kdo přivedl k tomuto krásnému oboru i všechny editory této 
publikace, a my jsme jí za to vděčni.

Prof. Pauknerová se v letošním roce dožívá významného životního jubilea, ke 
kterému jí přejeme vše nejlepší a jako dárek předáváme tento sborník příspěvků 
všech, kteří tím vyjadřují poděkování za celoživotní dílo, kolegialitu a přátelství 
paní profesorky. 
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