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Posudek oponentky na diplomovou práci Veroniky Rožnovské na téma Územní spory 

v Jihočínském moři 

Diplomantka si zvolila zajímavé téma, které ale pojala převážně deskriptivním 

způsobem, bez pokusu výrazněji konfrontovat odlišné názory na různé aspekty tématu a bez 

snahy předložit vlastní náhled na tyto aspekty. Práce je užitečným shrnutím průběhu a závěrů 

arbitrážního řízení ve věci Jihočínského moře, dále ale příliš nezachází. Po jazykové a 

formální stránce je práce vyloženě odbytá. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma územních sporů o Jihočínské moře není sice nijak nové, v poslední době – 

s ohledem na faktický vývoj v oblasti a na arbitrážní řízení mezi Filipínami a Čínou – však 

opět nabylo na aktuálnosti. Jeho volbu tedy hodnotím pozitivně. Sepsání práce kladlo na 

diplomantku střední nároky – téma samo o sobě je poměrně složité, primárním zaměřením na 

řízení před Stálým rozhodčím soudem a volbou deskriptivního přístupu si ale diplomantka 

práci výrazně ulehčila. K tématu je také dostupné poměrně značné množství kvalitních zdrojů, 

z nichž lze vycházet. 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Diplomová práce má lehce nadstandardní rozsah (93 strany, z toho 69 stran vlastního 

textu). Z jazykového hlediska je text na opravdu špatné úrovni, jsou v ní desítky zcela 

základních gramatických a stylistických chyb (shoda podmětu s přísudkem, velká a malá 

písmena, interpunkce aj.). Práce dále vykazuje mnoho překlepů a místy až úsměvných 

anglicismů  („Tato deklarace obsahovala pouze pět stručných provizí“ – str. 14, provize 

v češtině má hodně odlišný význam než „provision“ v angličtině). Diplomantka také ne zcela 

ovládá českou odbornou terminologii (OSN nemá tajemníka, ale generálního tajemníka – str. 

21, mořské právo je místy označováno jako právo mořské, místy jako právo námořní – str. 

29). V odevzdané verzi diplomové práce chybí hned šest stran (str. 40-45). Před uložením 

finální verze textu do SISu doporučuji, aby diplomantka nechala práci projít jazykovou 

korekturou, protože zveřejnit text na takto špatné jazykové úrovni by bylo zlou vizitkou nejen 

pro ni samotnou, ale i pro Právnickou fakultu UK. 

 Diplomová práce vychází z odpovídajícího množství primárních pramenů a 

sekundární literatury. Mezi primárními prameny má klíčové místo Úmluva OSN o mořském 

právu a dále judikatura, zejména rozhodnutí Stálého rozhodčího soudu ve věci Jihočínského 

moře (2015, 2016). Sekundární literatura zahrnuje knihy a články psané hlavně v angličtině, 

což je s ohledem na téma pochopitelné. Výčet by bylo možné rozšířit o některé další tituly 

(např. Zijian Lu, China's Policy Towards Territorial Disputes: The Case of the South China 
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Sea Islands, Routledge, 1989 – mohlo by být zajímavé zamyslet se nad tím, zda se od 80. let 

čínský přístup změnil). Žádný opravdu zásadní zdroj ale v bibliografii nepostrádám. Oceňuji 

snahy seznámit se s názory jak západních, tak čínských autorů. Způsob citování zdrojů vždy 

neodpovídá české normě a navíc není jednotný. Zařazení některých zdrojů nerozumím (proč 

je např. článek prof. Malenovského z Mezinárodních vztahů v sekci Webové stránky?). 

3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce působí na první pohled slibně. Práce má pěkně nastavenou strukturu, 

která se neomezuje na řízení před Stálým rozhodčím soudem, ale zabývá se rovněž širším 

kontextem případu. V úvodu diplomantka jako cíl práce vymezuje „přiblížit důvody vzniku 

konfliktu, představit územní nároky jednotlivých států, jichž se územní spor týká (sic!) a 

právní tituly, na kterých své nároky staví (sic!) a analyzovat rozhodnutí stálého (sic!) 

rozhodčího soudu“ (str. 2). Tohoto cíle se jí daří dosáhnout jen částečně, a to zejména z toho 

důvodu, že kapitoly věnované rozhodnutí Stálého rozhodčího soudu jsou pojaty značně 

deskriptivně, bez snahy o hlubší analýzu, konfrontaci různých pohledů a vyvození vlastních 

závěrů. Práce tak nenaplňuje potenciál, který měla. 

Práce vedle úvodu a závěru tvoří pět věcných kapitol. První, nazvaná teoretická 

východiska mezinárodního práva mořského a historický vývoj, stručně shrnuje postupné 

formování mořského práva od starověku do přijetí Úmluvy o mořském právu (1982, vstup 

v platnost 1994). Další kapitola, kterou osobně považuji za nejzajímavější část práce, 

představuje tituly, z nichž si na určitou oblast Jihočínského moře činí nárok okolní státy. 

Diplomantka mezi tyto státy řadí rovněž tzv. Čínskou republiky (v textu nazývanou Tchajwan 

či Taiwan, což ovšem není oficiální název), byť právní postavení této entity patří mezi další 

dlouhodobě sporné otázky z oblasti východní Asie. Ve druhé kapitole je také připomenut 

průběh tří ozbrojených konfliktů, které v oblasti proběhly během posledních desetiletí a jež 

založily současný faktický stav. Další kapitola uvádí Úmluvu o mořském právu a podrobněji 

se zabývá právním režimem výlučné ekonomické zóny, volného moře a souostrovních vod. 

Poslední dvě kapitoly jsou věnovány řešení sporů v rámci mořského práva. Kapitola 5 

je obecná a uvádí jednotlivé orgány oprávněné rozhodovat příslušné spory (Mezinárodní 

tribunál pro mořské právo, arbitrážní orgány, Mezinárodní soudní dvůr a Stálý rozhodčí soud 

– pořadí není zcela logické, v odevzdané verzi tato kapitola s výjimkou první stránky chybí). 

Kapitola 6 se pak zaměřuje na rozhodnutí Stálého rozhodčího soudu ve věci Jihočínského 

moře. Diplomantka nejprve nastiňuje skutkové okolnosti a pak představuje obě rozhodnutí 

(kompetenční z roku 2015 a meritorní z roku 2016). Zabývá se také postojem Číny, jejím 

nezapojením se do řízení a neochotou akceptovat rozhodnutí arbitrážního orgánu. Zejména 
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v této části byl prostor pro hlubší analýzu stanovisek jednotlivých aktérů, kterou ovšem práce 

nenabízí. Závěr proto také nepřichází s žádnými novými poznatky či postřehy, ale jen stručně 

shrnuje obsah jednotlivých kapitol. 

4. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Veroniky Rožnovské na téma Územní spory v Jihočínském moři 

nenaplňuje potenciál, který měla. Přesto – a přes výše uvedené výhrady k její formální i 

obsahové stránce – mám za to, že tato práce splňuje nároky kladené na daný typ 

kvalifikačních prací na Právnické fakultě UK. Proto ji doporučuji k ústní obhajobě a 

s výhradou úspěšného průběhu této obhajoby ji předběžně hodnotím jako dobrou až velmi 

dobrou. Během obhajoby by se diplomantka měla vyjádřit k následujícím otázkám: 

1) Jak současné mezinárodní právo upravuje budování umělých ostrovů? Liší se právní režim 

podle toho, v jaké části moře (jednotlivé zóny, volné moře) jsou ostrovy budovány? 

Považují se umělé ostrovy za součást území státu? 

2) Existují nějaké právní nástroje, s jejichž pomocí lze státy přimět k respektování 

rozhodnutí Stálého rozhodčího soudu? Lze (právně i fakticky) tyto nástroje využít 

v případě sporu týkajícího se Jihočínského moře? 

3) Diplomantka opakovaně uvádí, že územní režim Jihočínského moře je problematický 

s ohledem na překrývající se nároky různých států. Jak by za této situace navrhovala spory 

řešit? Jaké zásady by se měly při řešení uplatnit? 

 

 

V Praze dne 29. června 2018 

 

 

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

 


