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Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje 

a jejich zpracování a použité metody 

 

 Rigorozantka se rozhodla popsat systém ochrany před zbraněmi hromadného ničení 

v mezinárodním právu a zpracovala jak zbraně chemické, tak bakteriologické a jaderné, 

přičemž se věnovala i otázkám mezinárodního terorismu. Téma je naneštěstí stále aktuální 

a pro zpracování rigorozní práce nabízí dostatečný rozsah vstupních údajů, ať už právních tak 

faktických.  

 Pro analýzu je potřeba pochopit mechanismy jak práva odzbrojení, tak práva 

smluvního a obyčejového. To se rigorozantce vesměs dařilo. Mezi použitými metodami 

převažuje metoda popisu, vhodné by bylo více využít metodu komparativní.  

 Tu a tam se v práci vyskytují nepřesnosti a nejasné pojmy. Například smlouvy 

nevystupují v účinnost ale v platnost, MSD nevydává poradní rozsudky ale posudky.  

 

Formální a systematické členění práce: 

  

 Práce je členěna logickým způsobem, rozdělena do kapitol podle tématu a dobře 

koresponduje název kapitol a jejich obsah.  

 Je však třeba říct, že by bylo vhodné pracovat pečlivěji s poznámkovým aparátem. 

Nejen v poznámkách pod čarou ale i bibliografii je bezdůvodně kombinována angličtina 

a čeština, odkazy na některé prameny zcela chybí nebo nejsou dostatečné. U mezinárodních 

smluv nestačí jejich označení pouze názvem a datem sjednání, je třeba uvést i UNTS kód 

a datum vstupu v platnost, případně i číslo ve Sbírce mezinárodních smluv České republiky.  

 V práci se vyskytuje malé množství chyb a překlepů (řádově do dvou desítek), což 

nevybočuje ze standartu. Výjimkou je překlep v anglické verzi textu předcházející poznámce 

pod čarou č. 106, kde, předpokládám, mělo být slovo „this“.  

 

Kritéria hodnocení práce:  

 

 Práce svůj cíl popsat systém splnila. Někdy rozvláčným způsobem, který by si 

zasloužil zkrácení, ale přesto splnila. Autorka samostatně zpracovala téma a logicky vystavěla 

strukturu práce. S výjimkou shora uvedeného použila relevantní zdroje, doporučoval bych 

však při tomto rozsahu práce použít zdrojů více, především zdrojů doktrinárních.  

 Kromě komentářového způsobu psaní se v práci neprojevuje více jiných metod, bylo 

by proto vhodnější zaměřit se více na vlastní analýzu a případně komparaci.  

 Práce je logicky strukturována a je přehledná. Stylistická úroveň je vyhovující.  

 



Připomínky a otázky v zodpovězení:  

 

 Na straně 47 rigorozantka uvádí, že je třeba rozlišovat ozbrojený konflikt 

a potlačování nepokojů. Jaká je tedy hranice pro toto rozlišení?  

 

 V kapitole věnované Mezinárodnímu soudnímu dvoru rigorozantka řeší pouze poradní 

posudek ve věci Legality hrozby a použití jaderných zbraní. Věnoval se MSD jaderným 

zbraním i jindy?  

 

Doporučení k obhajobě:  

 

Práci k obhajobě doporučuji a s podmínkou zodpovězení otázek doporučuji hodnocení 

prospěla.  
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