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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Předložená diplomová práce nadstandardního rozsahu a způsobu zpracování se zabývá 

v českém prostředí ne zcela běžným tématem práva domorodých národů v Latinské Americe 

k půdě. Jde o velmi aktuální téma v mezinárodním právu. I když téma není zcela nové, 

v takovém rozsahu je v české literatuře dosud málo zpracované.  

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo seznámit se s primárními dokumenty, 

především mezinárodními smlouvami, dokumenty soft law, jakož i s judikaturou Inter-

amerického soudu pro lidská práva. Diplomantka také prostudovala rozsáhlou, téměř výlučně 

zahraniční literaturu v angličtině, němčině a španělštině (s výjimkou dvou českých prací). 

Diplomantka se s úkolem vyrovnala na vysoké úrovni.      

 

3. Hodnocení práce: 

Práce má promyšlenou, logickou strukturu. Je rozdělena vedle úvodu s metodologickou částí 

a závěru do tří různě rozsáhlých, dále vnitřně strukturovaných kapitol. Ve velmi stručném 

úvodu autorka vysvětluje výběr tématu. Podstatně delší je metodologická část, která nejen 

vysvětluje strukturu práce a použité metody, ale také správně formuluje tři výzkumné otázky. 

V kapitole 1 autorka také vymezuje terminologii, pokud jde o pojem domorodých národů. 

Kormě některých vědeckých definic zde vychází především z definice obsažené v čl. 1 

Úmluvy MOP o domorodých a kmenových národech (č. 169). Podstatně rozsáhlejší kap. 2 

podává přehled mezinárodních instrumentů vztahujících se k právům domorodých národů 

k půdě, a to jak na univerzální, tak na regionální úrovni. V prvé řadě to jsou dvě úmluvy MOP 

(č. 107 a 169), včetně jejich geneze, dále je to Deklarace OSN o právech domorodých národů 

(2007). Stručná pozornost je věnována i dalším lidskoprávním instrumentům, které se jen 

nepřímo dotýkají zkoumané problematiky, včetně interpretace prováděné smluvními orgány 

(HRC, CESCR a CERD). Druhá část se zaměřuje na regionální instrumenty, a to Americkou 

úmluvu o lidských právech (ACHR, 1969) a Americkou deklaraci práv domorodých národů 



(ADRIP, 2016). Jádrem práce je pak kap. 3., která zkoumá vlastnická práva jako základ pro 

ochranu práv domorodých národů k půdě v judikatuře Inter-amerického soudu pro lidská 

práva.    

Práce je pak zakončena poměrně rozsáhlým a výstižným závěrem, který také odpovídá na 

v úvodu vytyčené výzkumné otázky.  

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána přehledně, srozumitelně a odborným právnickým 

jazykem, v dobré angličtině, s minimem překlepů. Práce s prameny a citování je na příkladné 

úrovni. Jednotlivé závěry jsou dobře vyargumentované, převážně přesvědčivé.   

Pro účely ústní obhajoby navrhuji následující otázky:  

1) Jaký je rozdíl mezi pojmy národ, domorodý národ a národnostní menšina z pohledu 

mezinárodního práva, zejm. práva na sebeurčení? 

2) V čem spočívá specifikum práva domorodých národů k půdě? Liší se nějak od obecné 

ochrany vlastnického práva podle ACHR?  

        

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem i zpracováním představuje nadstandardní diplomovou práci, 

kterou jednoznačně doporučuji k obhajobě. S výhradou jejího úspěšného průběhu ji předběžně 

hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 15.6.2020 
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