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Výběr a aktuálnost zpracovávané problematiky
Autorka předložené diplomové práce si vybrala ke zpracování tematiku postavení dětských
vojáků se zaměřením na oblasti mezinárodního uprchlického práva. Jedná se o problematiku
zajímavou, z pohledu praxe mezinárodního práva nepochybně relevantní a rovněž o
problematiku kladoucí zvýšené nároky na znalost a pochopení mezinárodního práva jako
systému. Právní otázky související s existencí dětských vojáků jako fenoménu, který se nedaří
mezinárodnímu společenství vymýtit, patří nepochybně k těm palčivým. Nejedná se o
problematiku novou, ale nutno podotknout, že ani doktrinálně vyčerpanou. Dětští vojáci jsou
průřezovým fenoménem dotýkajícím se řady oblastí mezinárodního práva, což významně
zvyšuje jeho potenciál pro zpracování. Téma je zároveň v českém kontextu adresováno spíš
výjimečně (zejm. díla doc. Hýbnerové). Celkově tedy lze výběr tematiky hodnotit kladně.
Formální stránka práce
Z hlediska formálního je diplomová práce zpracovaná na úrovni, která odpovídá požadavkům
kladeným na tento druh prací. Autorka kvalifikovaně a v souladu s citačními normami
zpracovala poznámky pod čarou a opatřila práci seznamem použité literatury a zdrojů, ze
kterého je patrné, že pracoval s dostatečným množstvím domácích i zahraničních pramenů.
Pozitivně lze hodnotit jak výběr literatury, tak vysoce nadstandartní počet poznámek pod čarou
(celkem 498). Autorka vycházela z relevantních odborných statí, pracovala také s judikaturou
a primárními prameny, co se s ohledem na charakter práce a zpracovávané problematiky jeví
jako důležité a správné. Z hlediska metod autorka využívá jak deskriptivní, tak analytickou
metodu. Takový přístup se s ohledem na zvolenou problematiku jeví jako přínosný a správný,
a to navzdory faktu, že dominantní metodou je metoda popisná.

Zpracování formální stránky práce lze vytknout spíš malé nedokonalosti, např. nadbytečnost
uvádění odkazů na zdroje z databází, nadbytečnost úvodních „vysvětlovacích“ vět a odstavců
(např. str. 5: V části 1 se budeme zabývat vymezením … Dále se budeme věnovat…).
Struktura a obsah práce
Po obsahové stránce je práce rozdělena na čtyři substanciální kapitoly. Úvodní kapitola je
věnována „ukotvení problematiky“ v mezinárodním právu a relevantním definicím. Druhá
kapitola se věnuje otázce inkluzivní klauzule Úmluvy o právním postavení uprchlíků (1951),
třetí pak její exkluzivní klauzule, a to konkrétně ve vztahu k dětským vojákům. Poslední
kapitola se pak týká regionální úpravy problematiky, konkrétně úpravy evropské a africké.
Autorka si jako základní cíl vytýčila „zjistit, jaký rozsah ochrany poskytuje v současné době
dětem, které utíkají před nabíráním do ozbrojených sil, a bývalým dětským vojákům mezinárodní
uprchlické právo“. Reflektuje tak celou šíři problému dětských vojáků, když navazuje jak na situaci
útěku dětského vojáka před náborem, tak na případy, kdy se jedná o děti jakožto bývalé vojáky.
Struktura práce je logická, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a jako celek umožňují autorce
naplnit cíl práce uvedený v jejím úvodu. Nesdílím názor vedoucí práce, že se čtvrtá kapitola jeví
jako nesystémová. Naopak, regionální rozměr zkoumané problematiky a jeho srovnání
s univerzální rovinou je zcela na místě. Kromě obecné tendence vývoje v mezinárodním právu
směrem k regionalizmu je to právě Afrika, která fenoménem dětských vojáků trpí mimořádně.
Rovněž oceňuju, že se již na úvodních stranách práce autorka věnovala zhodnocení pramenů,
neopomenula tematizovat definice jednotlivých relevantních pojmů.

Celkové hodnocení
Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce je zdařilá ve všech ohledech.
Převažující popisnost je zvolené problematice, resp. v úvodu formulovanému cíli do určité míry
imanentní. Z předložené práce je patrný autorčin zájem o danou problematiku, snaha o poctivé
zpracování, rozsah vědomostí v dané oblasti i schopnost vědecky pracovat. Předložená
diplomová práce tak dosahuje úrovně, která plně odpovídá nárokům kladeným na tento druh
odborné práce. Z uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a
v závislosti od výsledku obhajoby ji hodnotím klasifikačním stupněm
výborně
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