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Mgr. Adam Botek předložil svoji diplomovou práci s názvem „The Application of the Due 

Diligence Principle in Cyberspace“, kterou obhájil na Právnické fakultě Univerzity Karlovy 

v roce 2020, 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 rigorozant obhajoval jako práci diplomovou, splňovala požadavky kladené na 

daný typ kvalifikačních prací na Právnické fakultě UK. Podle posudků školitelky i oponenta 

autor osvědčil vynikající orientaci v dané právní oblasti i schopnost samostatné vědecké práce, 

školitelka diplomovou práci hodnotí jako nadstandardní a jednu z nejlepších, které vedla. Tuto 

práci nyní autor 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. Po prostudování práce konstatuji, že předložená práce kritéria 

rigorózní práce naplňuje a shoduji se se školitelkou i oponentem diplomové práce, že se jedná 

o práci vysoce kvalitní a nadstandardní.  

Výběr tématu je velmi dobrý, jde o zatím málo zpracované, resp. v českém kontextu v podstatě 

nezpracované, téma. Stejně tak je velmi dobrá úroveň předložené práce. Vidíme v ní hlubokou 

znalost tématu, jeho kořenů, i teoretických a praktických souvislostí. Autor se s lehkostí 

orientuje v mezinárodním právu, zachází s právními texty včetně materiálů Komise pro 

mezinárodní právo, v textu se také opírá o judikaturu a používá v nadstandardním množství 

zahraniční literaturu. Bylo by pro mě bývalo přehlednější, kdyby se byl autor více vyjádřil 

k metodologii a výzkumným otázkám. Cíl práce není totéž, co stanovení výzkumných otázek, 

a pro případné zpracování tématu ve formě článku bych jejich vymezení zvážila. Zároveň jde 



ale o téma natolik nosné, že jej lze akceptovat i tak, jak je předloženo nyní. Autor práci uchopil 

velmi zdařile a cíl (v zásadě examine the adaptability of the due diligence principle to 

cyberspace and the adequacy of its application therein) naplnil. Jako velmi přínosné hodnotím 

zejména zaměření na pozice států. Celkově je práce na vysoké úrovni a v dostatečné míře 

prokazuje kvalifikaci rigorozanta 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 diplomová práce uznána za 

práci rigorózní.  
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JUDr. Věra Honusková, Ph.D,  

 

 

 

 

 


