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Diplomat se ve své práci věnuje otázce, která byla relativně nedávno jedním z témat 

zpracovávaných Komisí OSN pro mezinárodní právo. Práce Komise vyvrcholila 

přijetím návrhu článků o diplomatické ochraně a následným přijetím samotné úmluvy 

o Diplomatické ochraně. Téma je proto možno považovat za velmi aktuální, a to již 

s ohledem na stále rostoucí nespokojenost států s paralelním kontrolním 

mechanismem ochrany zájmů (zejména majetkových) fyzických a právnických osob, 

jimž je systém mezinárodněprávní ochrany investic. S tímto systémem ostatně sdílí 

zpracovávané téma řadu společných subtémat. Diplomová práce je přehledně 

rozdělena do sedmi kapitol. V první kapitole je nastíněna problematika diplomatické 

ochrany, její kořeny a historii. V dalších dvou kapitolách se práce zaměřuje na 

subjekty, a to fyzické a právnické osoby, v jejichž prospěch je diplomatická ochrana 

vykonávána a podmínky, za kterých může být výkon diplomatické ochrany 

uskutečněn. Specifika výkonu diplomatické ochrany ve prospěch každého z těchto 

subjektů je podrobně rozebrán v podkapitolách zařazených v každé z příslušné 

kapitole. Ve čtvrté části se autor zaměřil na pravidlo nutnosti o vyčerpání místních 

opravných prostředků předtím, než dojde k výkonu diplomatické ochrany, a dále na 

situace, při kterých, díky svým specifičnostem, není potřeba toto pravidlo dodržovat. 

Pátá kapitola pojednává o ochraně, která je vykonávána státy a jejíž výkon je 

postaven na jiném základu, než výkon diplomatické ochrany, a to na základě 

obyčejových pravidel mezinárodního práva a mezinárodních smluv. V šesté části se 

diplomant zmiňuje o situacích, které jsou upraveny dvoustrannými a mnohostrannými 

smlouvami o ochraně zahraničních investic a svými ustanoveními se odlišují od 

tradičních ustanovení mezinárodního práva. A v poslední, sedmé, části se předkladatel 

práce stručně zmiňuje o postupu, jaký je žádoucí pro výkon diplomatické ochrany 

státy.  

 

Diplomant pracuje s primárními a sekundárními informačními zdroji, jejichž analýza 

je pro zpracování práce nezbytná, velmi slušně pracuje zejména s rozhodovací praxí 

mezinárodních tribunálů. Velmi příkladné je i to, že při zpracování práce pojal práci 

komplexně a všímá si rovněž mezinárodních smluv, které úzce souvisí se 



zpracovávaným tématem. Bohužel poněkud rušivě občas působí drobné stylistické či 

jazykové nedostatky, práci by jistě prospěla důkladnější revize textu. I přes tuto výtku 

však práci doporučuji k ústní obhajobě. Při ústní obhajobě bych rád poznal názor 

diplomanta na to, jak nejlépe zabezpečit vnitrostátní provádění úmluvy o 

Diplomatické ochraně v České republice. 
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