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Aktuálnost (novost) tématu; náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje 

a použité metody; kritéria hodnocení práce (splnění cíle práce, samostatnost při 

zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství, hloubka 

provedení analýzy): 

 

 Téma de facto států sice není v mezinárodním právu zcela nové, avšak nepozbývá 

na své důležitosti. Role entit jako Taiwan, severní Kypr a další pro řešení konfliktů je 

nepochybně vysoká. Tomu odpovídá i pozornost, která je jim věnována v literatuře. 

Množství zdrojů a náročnost jejich zpracování je ve standardní úrovni. Diplomantka si 

vybrala téma z obecné roviny s tím, že jednu kapitolu věnovala specificky 

postsovětskému regionu, v němž se některé z de facto států objevily. To je legitimní 

postup, který kombinuje teoretický přístup s poznatky praktickými.  

 Cílem práce je mezinárodně právní analýza de facto států, což se práci daří. Bylo 

by však potřeba osvětlit, proč diplomantka hovoří o „útocích na suverenitu“ některých 

de facto států. Znamená to, že jsou státy dle MPV?   

 Použité metody zahrnují analýzu, komparaci a syntézu. 

 

Formální a systematické členění práce; vyjádření k práci; ostatní kritéria 

hodnocení práce: 

 

 Práce obsahuje 5 kapitol. První se věnuje obecnému úvodu, metodologii a 

vymezení cílů. Druhá kapitola logicky otevírá obecné téma právní definice státu 

v mezinárodním právu veřejném. Třetí kapitola přechází k tématu de facto států a 

vymezuje je. V souvislosti s vymezením se nabízí otázka, zda lze za de facto stát 

považovat i tzv. islámský stát v době, kdy ovládal území států Sýrie a Irák?  

 Čtvrtá kapitola využívá získané poznatky k analýze vybraných postsovětských 

de facto států, přičemž analýzu doplňuje o zajímavá geopolitická fakta. V tomto směru 

lze shledat práci rovněž za přínosnou, protože se neomezuje pouze na úzké teoretické 

téma ale uvádí jej v relevantní kontext.  

 V páté kapitole je poskytnuta srovnávací analýza a poslední kapitola obsahuje 

závěry.  

 Práce používá reprezentativní počet pramenů v českém i cizích jazycích. Při 

odkazování na mezinárodní smlouvy bych doporučoval vždy uvádět jejich registrační 

čísla a kódy ve sbírkách jako je například UNTS, data jejich sjednání a vstupu v platnost, 



nikoliv pouze internetové odkazy. Rovněž bych nedoporučoval používat citace prací, 

které citují jiné. Nicméně obojí se vyskytuje jen skutečně výjimečně.  

 Pokud jde o překlepy, ty se v práci téměř nevyskytují. Je snadno čitelná a 

stylisticky kvalitně upravená.  

 

 

Doporučení k obhajobě a navržený klasifikační stupeň:  

 S ohledem na shora uvedené práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikační 

stupeň výborně.  
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