
Posudek konzultantky k diplomové práci 

 

Jméno diplomantky: Nikola Svobodová 

Téma práce: Územní azyl 

Rozsah práce: 52 stran vlastního textu (111 413 znaků) 

Datum odevzdání práce: červen 2018 

 

Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu  

Autorka se zabývá tématem, které je aktuální – byť z jiného důvodu, než by se mohlo zdát. 

Diplomantka se věnuje analýze pojmu, který je dnes častěji než dříve užíván – kromě veřejného 

prostoru – i v právu, ovšem v odlišném významu, než jaký mu dává mezinárodní právo. O azylu 

se hovoří záměnně s pojmem uprchlictví, ale je otázkou, zda je možné je slučovat v jeden. Tato 

otázka je jednou z linek, které se diplomantka věnuje, a pro mě osobně i tou stěžejní. Je totiž 

možné sloučit oba pojmy a domnívat se, že státy přijetím Úmluvy o právním postavení 

uprchlíků pouze vymezily a smluvně upravily podmínky poskytování azylu větším skupinám 

osob? Je možné se odklonit od onoho tradičního pojetí, kdy je jako definiční znak uprchlictví 

stavěna hromadnost a smluvní charakter úpravy a azylem se rozumí vnitrostátní volnostní 

oprávnění státu? 

V zahraničí se takto pojatému tématu nyní více pozornosti v porovnání s otázkami uprchlického 

práva nevěnuje. Existuje k němu však literatura, proto je možné říci, že téma není tolik náročné 

na vlastní výzkum, jako spíše na zpracování a na analýzu zjištění.  

 

Hodnocení práce (kritéria hodnocení práce, splnění cíle práce, samostatnost při 

zpracování tématu, logická stavba práce, práce s literaturou (využití cizojazyčné 

literatury) včetně citací, hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu), úprava práce 

(text, grafy, tabulky), jazyková a stylistická úroveň) 

Co se týče formální stránky, autorka zpracovává téma velmi dobře. Ve vhodném rozsahu 

využívá cizojazyčnou i domácí odbornou literaturu a včleňuje i vlastní úvahy.   

Výběr literatury považuji za dobrý, autorka obsáhla důležitá díla, zejména hodnotím kladně to, 

že se neomezila jen na dostupné po internetu. Poznámkový aparát je adekvátní (až na výjimky, 

např. hned pozn. pod čarou č. 5), citováno je vhodně, pro čtenáře využitelně. Práce je stylisticky 

a jazykově psána pěkně. O metodologii autorka rozsáhleji nehovořila, zmiňuje analytickou a 



komparativní metodu, což je odpovídající, zajímavé by bylo i více popsat proces, kterým 

uvažovala.  

Z formálního hlediska lze považovat kritéria kladená na tento druh vědecké studie za splněná. 

 

Co se týče stránky obsahové, práce je členěna do úvodu, tří kapitol a závěru. Včleněn je obsah 

a seznam použité literatury. Práce je zpracována s využitím primárních pramenů i sekundárních 

zdrojů. Autorka při zpracovávání měla výzkumnou otázku, v práci samé jsem ji nicméně 

nenašla zmíněnou (?). 

Výběr kapitol i jejich pořadí je adekvátní záměru. Očekávala bych rozsáhlejší závěr, přeci jen 

autorka k závěrům průběžně docházela, bylo by bývalo zajímavé se jim více věnovat.  

 

Doporučení práce k obhajobě, navržený klasifikační stupeň a připomínky a otázky k 

zodpovězení při obhajobě:  

Autorka prokazuje velmi dobrou znalost dokumentů a literatury, kvalifikovaně s nimi pracuje. 

Předložená práce naplňuje kritéria kladená na diplomovou práci, je pěkně zpracovaná, napsána 

odborným jazykem, vybavena poznámkovým aparátem a seznamem literatury. Práci proto 

doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky:  

1. Jak je možné brát v potaz latinskoamerickou úpravu diplomatického azylu pro evropské 

reálie (případ Assange)?   

2. Jak je možné v dnešní době zacházet s přípravnými pracemi Úmluvy o právním 

postavení uprchlíků z roku 1951? Jak velkou váhu jim lze přikládat, pokud se 

interpretace Úmluvy posouvá např. vlivem smluv o lidských právech? 

 

V Praze dne 4. 9. 2018             

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

 

 


