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Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu  

Autorka si vybrala doposud – relativně – opomíjené téma. Slovo relativně užívám záměrně. 

Dočasné ochraně se v posledních letech věnuje pozornost, ale v porovnání s např. zkoumáním 

definice uprchlíka je stále popelkou. K tématu je k dispozici monografie a odborné články, jen 

jeden až dva se ale věnují podobným otázkám, jaké si klade diplomantka. Ta totiž svou práci 

dělí na dvě části. Na část obecnější, kde analyzuje institut dočasné ochrany v mezinárodním 

právu, a část pojatou jako případová studie, kde se věnuje využití dočasné ochrany ve 

vnitrostátním – tureckém – právu. Ve zpracované práci proto vidím příspěvek do pomyslného 

proudu úvah, který bude využitelný pro další autory a autorky, věnující se otázkám budoucnosti 

dočasné ochrany, resp. uprchlického práva a nucené migrace obecně.   

Téma považuji za náročnější. Byť k němu již existuje literatura, stále je v něm dostatečný 

potenciál k výzkumu.  

 

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) 

Práci hodnotím především podle toho, zda metodologicky zdůvodněným výzkumem naplnila 

cíle, které si stanovila. Jako cíl si autorka stanovila analýzu institutu dočasné ochrany, k němu 

přidala výzkumné otázky týkající se druhé části práce. Mám za to, že s výzkumnou otázkou 

pracovala diplomantka i v první části práce, ale zmíněnou jsem ji nenašla. Cíl, který si autorka 

vytkla, každopádně naplnila. 



Diplomantka při práci postupovala samostatně, podle potřeby konzultovala a reflektovala to, 

co jsme si řekly. Téma analyzovala opravdu do hloubky, institut dočasné ochrany podrobila 

zkoumání z mnoha stran. 

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

využívá cizojazyčnou i domácí odbornou literaturu; u tématu dočasné ochrany je česká 

literatura součástí debaty, je proto dobře, že reflektuje i tu. Stavba práce je logická a odpovídá 

výzkumným otázkám a zaměření práce. Výběr literatury považuji za velmi dobrý, diplomantka 

si vyhledala díla, která byla k tématu potřebná. Jsem velmi ráda, že na začátku provedla rozbor 

pramenů. A byť mohla jít ještě hlouběji a posoudit např. hodnotovou neutralitu u každého 

z nich, i vědomí toho, že se nejedná o zcela neutrální prameny je z mého hlediska důležité. 

Poznámkový aparát je adekvátní, citováno je vhodně, pro čtenáře využitelně. Práce je 

stylisticky a jazykově napsána velmi pěkně.  

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

 

Co se týče stránky obsahové, práce je členěna do úvodu, dvou hlavních částí, a závěru. Včleněn 

je obsah a seznam použité literatury. Práce je zpracována s využitím adekvátního množství 

primárních a sekundárních zdrojů. Výběr kapitol i jejich pořadí je adekvátní záměru, logické a 

vystihující.  

V jednotlivých částech práce se autorka postupně vypořádává s definováním pojmů, tím, kdo 

jsou adresáty dočasné ochrany, zkoumá, jaký je právní základ a vyhodnocuje konkrétní příklad 

využití tohoto druhu ochrany v jednom z vnitrostátních právních řádů. Právě část věnována 

příkladu Turecka je velmi zajímavá a pro čtenáře přínosná.  

Konkrétní výtky k práci s dovolením ponechávám na oponentovi práce. Já jsem s diplomovou 

prací spokojená, autorka v ní nemá podle mého názoru výraznějších chyb. Samozřejmě že by 

bylo možné práci napsat podrobněji a analyzovat více – pokud by to ovšem byla např. práce 

disertační. Pro účely diplomové práce je zpracování velmi dobré, je vidět, že se autorka tématu 

věnovala s velkou pílí, pečlivostí a odbornou zdatností.  

Práci tak považuji za velmi pěkně zpracovanou, diplomantka provedla pečlivou analýzu 

pramenů a téma dobře zpracovala.  

 



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. 

Práce, kterou předložila, naplňuje kritéria kladená na diplomovou práci, je velice pečlivě a 

pěkně zpracovaná, napsána odborným jazykem, vybavena poznámkovým aparátem a 

seznamem literatury. Práci proto doporučuji k obhajobě a předběžně – s výhradou obhajoby – 

ji hodnotím jako výbornou. 

 

Otázky:  

1. Jaký je názor autorky práce na to, že by dočasnost možná mohla mít své omezení skrze 

čl. 8 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod? Předesílám, že na 

tuto otázku zatím nemáme nikde odpověď, jde mi tedy opravdu jen o úvahy na základě 

dostupných pramenů. 

 

V Praze dne 15. 1. 2020         

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

 

 

 


