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Předložená diplomová práce má rozsah cca 70 stran. Diplomantka ji rozdělila do pěti kapitol.   

V prvních dvou kapitolách se vypořádává s vymezením základních pojmů a velmi stručným 

historickým exkursem do kodifikačních snah v oblasti diplomatického práva se zaměřením na 

ochranu diplomatických misí a zastoupení.  Ve druhé kapitole se soustřeďuje na klíčová ustanovení 

Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích a Vídeňské úmluvy o konzulárních stycích, na jejichž bázi 

komentuje relevantní instituty a nástroje sloužící jak k ochraně diplomatických a konzulárních 

zastoupení, tak i diplomatických zástupců a konzulárních úředníků. Ponechává stranou zvláštní mise, 

stálá zastoupení při mezinárodních organizacích, delegace na zasedání mezinárodních orgánů a 

organizací, což lze akceptovat jako limitující opatření z hlediska záběru a únosného rozsahu tohoto 

typu práce. Mělo by to být však konstatováno expressis verbis. 

Třetí kapitola by měla obsahovat problematiku mezinárodně právních norem jdoucích nad 

rámec úpravy obou shora zmíněných vídeňských úmluv a představovat jakousi nadstavbovou část 

věnovanou dalším zvláštním normám a právním nástrojům obsažených v jiných dílčích úpravách 

mezinárodních úmluv. Tato kapitola tvoří jádro práce a autorka ji doplnila a oživila i některými 

příklady, komentáři a odkazy na praxi. Totéž platí ovšem i o kapitole čtvrté, ve které se soustředila na 

problematiku odpovědnosti státu za porušení závazků přijatých za účelem ochrany diplomatických 

misí a zastoupení a jež tak úspěšně konkuruje kapitole předešlé.  

V páté kapitole pak autorka hodnotí účinnost stávajících právních nástrojů ochrany 

diplomatických misí a zastoupení, kde dochází k závěru, že přes jejich poměrně rozsáhlou škálu 

nedaří se útokům na tyto chráněné subjekty často zabránit. Východisko vidí pak v rámci celkových 

závěrů jednak v přijetí komplexní úpravy ochrany diplomatických zástupců a konzulárních úředníků 

před teroristickými útoky, ale také v potřebné aktivitě států a mezinárodních orgánů při plnění 

převzatých závazků. 

Práce po formální stránce je zpracována na úrovni. Autorka prokázala schopnost pracovat 

samostatně s prameny všeho druhu, od normativního textu přes judikaturu až po internetové zdroje, 

dokázala si poradit s literaturou domácí i cizojazyčné provenience. Práce obsahuje poměrně rozsáhlý 

poznámkový aparát. Citace odpovídají platné normě. Po jazykové stránce lze rovněž jen máloco 

vytknout, vyjadřování odpovídá odbornému stylu, terminologie svědčí o tom, že autorka ji ovládá 

s přehledem a bez potíží. 

Po obsahové stránce je třeba přihlédnout k tomu, že jde o tématiku poměrně obtížněji 

uchopitelnou, z hlediska zadání komplexně dosud jen málo zpracovávanou. Autorka diplomové práce 

se tohoto úkolu zhostila velmi dobře. Tak předběžně hodnotím její práci i celkově a předložený text 

považuji za způsobilý k obhajobě.  



Pro účely ústní obhajoby doporučuji, aby se diplomantka pokusila vysvětlit své poněkud 

sporné, leč zásadní rozhodnutí rozdělit v kapitolách druhé a třetí právní nástroje ochrany na 

preventivní a následné a zabudovat je takto do kompozice práce. Druhou otázkou pro obhajobu by 

mohla být otázka práva na diplomatický asyl v souvislosti s posilováním ochrany diplomatických misí. 

 

  

 

 

V Praze dne  15.září 2012                                 JUDr. Milan  B e r á n e k 

                                       vedoucí diplomové práce 

 

 

   

  


