Hodnocení
diplomové práce Martina Baránka „Diplomatický asyl“

Diplomant předložil práci v rozsahu cca 60 stran doplněnou Seznamem použité literatury a
Přílohami obsahujícími texty, resp. výňatky z textů mezinárodních úmluv týkajících se problematiky
asylu, na něž je v textu diplomové práce nejčastěji odkazováno.
Téma je stále aktuální, a to jednak díky hluboce zakořeněným mylným představám laické
veřejnosti o tomto institutu partikulárního mezinárodního práva, živeným pravidelně stejně
pomýlenými médii, jednak i díky znovu a znovu se opakujícím praktickým pokusům spekulovat o
diplomatickém asylu a o jeho použití v dílčích praktických kauzách, které se tu a tam objevují na
mezinárodní scéně. To je v poslední době i případ Juliana Assange,zakladatele serveru Wikileaks,
který je v diplomové práci jako příklad zvláště pojednán v jedné z jejích kapitol.
Struktura práce členěné do osmi kapitol odráží potřebu, metodu a úsilí autora uchopit a
vypořádat se s tématem v širším kontextu obecného pojímání institutu asylu jako takového. Proto se
snaží opřít o historický přístup k různým druhům a vývojovým formám poskytování asylu. Pozitivně
lze hodnotit, že sleduje vždy také aspekty jejich právního zakotvení. Těžiště práce je ovšem
v kapitolách 4,5 a 7 a 8. K diskusi je zařazení kapitoly 6. Bude pro ni jistě prostor i v rámci obhajoby.
K obsahové stránce lze především konstatovat, že jde o práci původní. Toho důkazem je i to,
že některé otázky, teze, či tvrzení by zasluhovaly důkladnější propracování a promyšlenější
formulace. Autor shromáždil a prostudoval, měřeno požadavky na diplomovou práci, poměrně
obsáhlý pramenný materiál a prokázal způsobilost s ním pracovat. Vznikla celkově zajímavá práce,
poměrně bohatá na související, ne vždy notoricky známé informace. Autorovi nečiní problém se
v matérii orientovat, jakož i samostatně si vyhodnotit fakta. Své závěry formuluje poměrně lehce.
Někdy by jim ale slušela spíše větší rozvaha a přesnost.
Po stránce formální má předložená diplomová práce potřebné náležitosti, obsahuje příslušný
vědecký aparát. Jazyk, terminologie i styl odpovídají , až na malé dílčí výkyvy a výjimky, charakteru
odborného textu v oboru práva.
Předloženou diplomovou práci Martina Baránka doporučuji k obhajobě. Předběžně ji
hodnotím celkově jako velmi dobrou.
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