
 

  

     POSUDEK  

 

 oponenta na diplomovou práci  Jany Blechové „Diplomatická ochrana a její současný vývoj“  

předloženou na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě 

 

 Diplomová práce je věnována tradičnímu institutu mezinárodního práva. Práce  je 

členěna na úvod, šest částí a závěr. Diplomová práce má celkový rozsah 64  stran. Práce byla 

odevzdána (datum  vypracování práce) dne  28. února 2019. Cílem  práce je podle autorky 

kritická analýza současného vývoje institutu diplomatické ochrany, zhodnocení již proběhlých 

snah o kodifikaci a možné přínosy, které by mohlo přinést čtvrté zasedání Komise OSN pro 

mezinárodní právo ohledně Návrhu článků o diplomatické ochraně (str.3).  

V první kapitole diplomantka vymezuje pojem diplomatické ochrany.  Na str. 5 není 

jasné  co má autorka na mysli pod tím, že „státní výkon práva nemůže být přerušen nebo 

zrušen jednáním soudu…“. Kapitola dále pojednává o důvodech vzniku diplomatické 

ochrany, diplomatické ochraně ve světle ochrany lidských práv a problematice 

mezinárodněprávní odpovědnosti. 

Druhá kapitola pojednává o principech, které souvisejí s diplomatickou ochranou. Sem 

zahrnuje volnost státu vykonat diplomatickou ochranu (str. 11), na straně 12 však  píše o 

právu státu vykonat diplomatickou ochranu. Je v tom rozdíl? Kapitola zahrnuje i další teorie, 

teorii fikce, Calvovu doložku a také teorii čistých rukou. Jaký je názor autorky na teorii 

čistých při uplatňování diplomatické ochrany?  

Následuje kapitola o podmínkách pro výkon diplomatické ochrany. Mimo jiné  zde 

uvádí, že diplomatická ochrana může být převzata pouze státem, který má ve vztahu k cizinci 

užší faktický vztah (str, 24). Jedná se o požadavek obecného mezinárodního práva? Jak 

z tohoto hlediska posuzuje návrh Komise, který již požadavek užšího faktického vztahu  

neobsahuje.  Jak pohlíží na možnost uplatnění diplomatické ochrany státem příslušnosti dané 

osoby vůči jinému státu jehož je rovněž příslušníkem (str. 25)? Haagská úmluva o některých 

otázkách střetů zákonů o státním občanství z roku 1930 to nepřipouštěla. Není jasný vztah 

práva na sebeobranu a diplomatické ochrany (str. 29-30). Tuto otázku by měla diplomantka 

vysvětlit. 

V dalších kapitolách se uchazečka zaměřila na diplomatickou ochranu fyzických a 

právnických osob. Dále se zabývá srovnáním diplomatické a konzulární ochrany, kterou dále 



označuje jako konzulární činnost (str. 36). Konstatuje, že spor u konzulární ochrany zůstává 

stále na vnitrostátní úrovni, zatímco u diplomatické ochrany se z vnitrostátního sporu stává 

spor mezinárodní (str. 36). Toto své tvrzení by měla vysvětlit. 

Pátá kapitola pojednává o vývojových snahách o kodifikaci diplomatické ochrany a 

šestá o návrhu článků Komise OSN pro mezinárodní právo. Zabývá se zde mimo jiné 

úvahami o přijetí mezinárodní úmluvy o diplomatické ochraně. Znamenalo by uzavření 

úmluvy přínos pro diplomatickou ochranu nebo je současná podoba návrhu dostačující? Na 

str. 48 diplomantka uvádí, že návrh článků vychází „z uznávaných základních zásad 

mezinárodního zvykového práva (str. 48). Jedná se skutečně o zvykové právo? Jaký je 

význam čl. 19 Návrhu článků o diplomatické ochraně? 

Pokud jde o hodnocení, je zřejmé, že se diplomantka s daným tématem podrobně 

seznámila. Naplnila cíle své práce a obsah vyjádřený v jejím názvu.  Práce má logickou 

strukturu. Autorka analyzuje diplomatické ochranu na základě vybraných případů a také 

literatury.  Co se týče literatury, použila diplomantka příslušné  dokumenty, judikaturu i řadu 

děl odborné literatury. Čerpá rovněž z internetových zdrojů.  Práci se zdroji dokládá na  173 

poznámek pod čarou,  je napsána srozumitelným jazykem. 

 Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě. Při ústní obhajobě doporučuji, aby se 

diplomantka zaměřila na  otázky obsažené v textu posudku. 

 

V Praze  dne  7. 4.  2019        

 

                                                                                             doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

    

  

      

 

 

 

 


