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Diplomantka si vybrala pro zpracování zajímavé téma, které je ale v odborné literatuře již 
poměrně rozsáhle zpracováno. To staví autorku před otázku, jak diplomovou práci napsat tak, 
aby byla alespoň do určité míry originální a alespoň částečně vědecky přínosná. I když obecně 
tedy nelze mít proti výběru tématiky práce námitek, jedná se – možná prvnímu pohledu 
navzdory - o problematiku náročnou na zpracování. 

Z hlediska formálního je diplomová práce zpracovaná na úrovni, která odpovídá požadavkům 
kladeným na tento druh prací. Autorka kvalifikovaně a v souladu s citačními normami 
zpracovala poznámky pod čarou a opatřila práci seznamem použité literatury, ze kterého je 
patrné, že pracovala s dostatečným množstvím domácích i zahraničních pramenů. Vycházela 
z relevantních odborných statí, ale pracovala také s judikaturou a primárními prameny, což se 
s ohledem na charakter práce a zpracovávané problematiky jeví jako důležité a správné. 
Některé formální nedostatky jsou marginální (drobné gramatické chyby např. ve větě opatřené 
poznámkou pod čarou č. 24), některé ale výraznější. Například chybí číslování stran v celém 
dokumentu, což výrazně ztěžuje orientaci v textu.  

Z hlediska obsahového je práce členěna do pěti meritorních kapitol plus úvod a závěr. Členění 
práce je logické, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a struktura práce v zásadě odpovídá 
cílům vytýčeným v úvodu.  

Do určité míry nevlídně vůči čtenáři působí popisný styl práce, který výrazně dominuje. I 
když je popisnost zvolené problematice částečně imanentní, přesto je intenzita, s jakou  
autorka deskriptivní metodu při zpracování použila, únavný. Autorka prakticky reprodukuje 
relevantní normy a obsah komentářů k nim, příp. do textu začleňuje relevantní praxi (srov. 
např. kapitolu 3.1.1 „Pozadí a proces přijetí Úmluvy o zabránění a trestání trestných činů 
proti osobám požívajícím mezinárodní ochranu včetně diplomatických zástupců“). Práci ale 
v zásadě chybí část, ve které by autorka formulovala vlastní stanovisko. Obsahuje sice 
kapitolu s názvem „Zhodnocení účinnosti stávajících právních nástrojů ochrany 
diplomatických misí a zastoupení“, autorka v ní ale spíše než hodnocení poskytuje opětovné 
shrnutí některých již zmiňovaných aspektů, příp. uvádí další příklady a dokumenty relevantní 
v kontextu zpracovávané problematiky.  



Vytknout lze autorce taky určitý patos a nepodložené zevšeobecňování, které jsou patrné 
zejména v úvodu a závěru práce. Např. v závěru práce se uvádí „Teroristické útoky na 
diplomatické mise a zastoupení je stále frekventovaným prostředkem ideologického boje, 
neboť následky těchto útoků mají hluboký dopad na mezinárodní vztahy v rámci 
mezinárodního společenství. Terorismus je stále živý, předejít či zabránit veškerým útokům je 
velmi obtížné, …“ 

Dále pak z obsahového hlediska chybí (když zohledníme cíle práce, jak je autorka v úvodu 
formulovala) analýza aspektů diplomatického práva jako tzv. self-contained regime. Autorka 
sice uvádí např. relevantní pasáž rozsudku MSD ve věci Diplomatického a konzulárního 
personálu USA v Teherán, blíže ale tento aspekt neanalyzuje. 

Souhrnně je předložená práce na dobré úrovni a je z ní patrná autorčina snaha o poctivost i 
zájem o danou problematiku. I přesto, že trpí některými vadami, dosahuje po stránce formální 
i obsahové úrovně, která odpovídá nárokům kladeným na tento druh práce. Na základě těchto 
důvodů doporučuji předloženou diplomovou práci studentky Daniely Popovové k ústní 
obhajobě a navrhuji ji hodnotit klasifikačním stupněm 

Velmi dobře 

 

V rámci obhajoby se diplomantka zaměří na vytýkané nedostatky. 

 
 

V Praze dne 10.09.2012       
 
 
 

JUDr. Martin Faix, PhD., MJI 


