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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Předkládaná diplomová práce se věnuje zajímavému a tradičnímu tématu. Ke 

zpracování vybrané problematiky lze pochopitelně přistupovat různě, autorka si 

zvolila téma, které popisuje základní zásady a imunity diplomatických zástupců 

rozebírá některé praktické problémy, které jsou s poskytováním výsad a imunit spjaty. 

 

 Práce je kromě obligátního úvodu a závěru rozdělena do pěti  kapitol a kromě úvodu 

a závěru se diplomantka v první kapitole své práce věnuje vyjasnění pojmu jurisdikce, 

zásadám jejího uplatňování, ve druhé kapitole rozebírá krátce případ Lotus, ve třetí se 

věnuje historickému exkursu do vývoje univerzální jurisdikce, čtvrtou kapitolu věnuje 

zásadě aut dedere aut jidicare a a pátou imunitě pachatelů mezinárodních trestných 

činů. Jádrem práce jsou nepochybně třetí a čtvrtá kapitola. Práce má logickou 

strukturu, autorka se jí drží a srozumitelně představuje své teze, popisuje vývoj a 

fungování základních aspektů zpracovávaného tématu a své poznatky shrnuje do 

přehledného závěru. Práce je zpracována standardně, snad jen kapitola druhá mohla 

být poněkud širší, diplomantka pracuje z relevantní zahraniční odbornou literaturou a 

analyzuje i klíčová rozhodnutí mezinárodních i vnitrostátních tribunálů. 

 

2. Náročnost tématu: 

 

Zpracování práce vyžadovalo seznámit se s platnou mezinárodněprávní úpravou, 

s některými rozhodnutími mezinárodních a národních judiciálních orgánů, stejně tak 

s řadou sekundárních zdrojů v podobě článků komentářů a monografií zabývajících se 

danou tématikou.  



 

 

3. Hodnocení práce: 

 

Předložená práce je systematicky členěna, autorka se drží zvolené struktury, jazyková 

styl a formální úroveň jsou na slušné úrovni, která odpovídá požadavkům kladeným 

na obdobný typ prací. Přiměřený je rovněž rozsah práce. Při zpracování vycházel 

diplomantka z přiměřeného množství primárních a sekundárních zdrojů, které 

standardně cituje, jen na okraj bych měl přece jen drobnou poznámku k citaci jednoho 

ze zdrojů. Autorka pracuje velmi dobře se zahraniční literaturou, cituje relevantní 

domácí sekundární prameny a analyzuje  známá soudní rozhodnutí, na nichž ilustruje, 

jak je s popisovaným principem a pravidly zacházeno v praxi. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jak je uvedeno již výše, práce je po formální i obsahové stránce zpracována 

odpovídajícím způsobem, rozsah práce je více než dostatečný. Žádné zvláštní 

připomínky, kromě již výše uvedených, k ní nelze mít, s ohledem na doporučený 

rozsah diplomových prací postihuje to, co mohlo být rozumně od diplomantky 

očekáváno. 

 

Pro ústní obhajobu bych rád požádal diplomantku o zodpovězení následujících 

otázek: 

Co všechno lze zahrnout pod pojem oficiální korespondence diplomatické mise? 

Jaký je rozdíl mezi imunitou a nedotknutelností? 

 

5. Doporučení: 

 

Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím kladně, doporučuji ji proto k 

ústní obhajobě. 

 

Vladimír Balaš 

 

V Praze dne 25. června 2014 


