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Mgr. Anežka Majdáková předložila svoji diplomovou práci s názvem „Právní postavení 

whistleblowerů ve vztahu ke statusu uprchlíka“, kterou obhájila na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v roce 2019, k uznání za práci rigorózní. Jakožto oponentka jsem byla 

vyzvána, abych se vyjádřila, zda předložená práce splňuje požadavky kladené na rigorózní 

práci, a vydala doporučení či nedoporučení k tomuto uznání. 

Práce, kterou rigorozantka obhajovala jako práci diplomovou, splňovala požadavky kladené na 

daný typ kvalifikačních prací na Právnické fakultě UK. Podle posudků konzultanta i oponentky 

autorka osvědčila velmi dobrou orientaci dané právní oblasti i schopnost samostatné vědecké 

práce. Tuto práci nyní autorka předkládá pro uznání za práci rigorózní. Práce rigorózní nicméně 

klade na uchazeče vyšší nároky než práce diplomová. Proto jsem nyní musela hodnotit rozsah 

vlastního přínosu ke zpracování tématu, rozsah výzkumu i zpracovanou literaturu přísnější 

optikou.  

Předložená práce kritéria rigorózní práce naplňuje.  

Výběr tématu je velmi dobrý, problematice se dosud mnoho prostoru nevěnovalo. Stejně tak 

zpracování práce je velmi dobré. Je z něj vidět hluboká znalost tématu, jeho kořenů, i 

teoretických a praktických souvislostí. Autorka se s lehkostí pohybuje mezi smluvními i 

obyčejovými normami, v textu se opírá o judikaturu (na rozdíl od pouhé citace judikatury zde 

opravdu nacházíme její použití v průběhu plynulého textu), používá v nadstandardním 

množství zahraniční literaturu, a je i dobře obeznámena s relevantní literaturou českou. Osnova 

práce odpovídá položené výzkumné otázce, resp. otázkám. Ráda bych jen s rigorozantkou 

debatovala o tom, zda je možné pracovat se všemi zdroji bez dalšího, anebo zda by bylo možné 

provést kritiku pramenů z hlediska např. jejich hodnotového zabarvení. Celkově je práce na 

vysoké úrovni a v dostatečné míře prokazuje kvalifikaci rigorozantky v dané oblasti 

mezinárodního práva. 



Na základě výše uvedeného konstatuji, že práce odpovídá nárokům kladeným na rigorózní 

práci. S ohledem na její kvalitu doporučuji, aby byla předložená práce uznána za práci 

rigorózní.  

 

V Praze dne 29. února 2020 

 

JUDr. Věra Honusková, Ph.D,  

 

 

 

 


