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Výběr a aktuálnost zpracovávané problematiky 

Autorka předložené diplomové práce si vybrala ke zpracování otázku právního postavení 

hnutí odporu z pohledu mezinárodního humanitárního práva, a to s konkrétním zaměřením na 

neutichající a dosud nevyřešený izraelsko-palestinský konflikt. Autorka se rozhodla 

nezpracovávat ho obecně, ale zaměřit se na specifický aspekt problematiky (otázka 

organizovaného hnutí odporu a hodnocení legality některých jeho akcí s MHP), který práci 

dodáva punc orginality. Diplomantka si tak zvolila téma bezesporu vhodné pro zpracování 

v rámci diplomové práce. Zároveň lze podotknout, že kladlo na diplomantku zvýšené nároky.  

Vyžadovalo totiž pochopení nejen specifických částí mezinárodního humanitárního práva, ale 

i MHP a potažmo mezinárodního práva jako celku. Celkově tedy lze výběr zpracovávané 

tematiky hodnotit kladně.  

 

Formální stránka a struktura práce 

Rozsah práce lze hodnotit jako nadstandardní (129 stran, z toho 108 stran textu). Členění 

práce odpovídá cílům práce formulovaným v úvodu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují. Součástí práce jsou kromě meritorních kapitol také úvod, závěr a resumé v 

anglickém jazyce.  Autorka opatřila práci seznamem použité literatury a zdrojů, ze kterého je 

patrné, že pracovala s dostatečným množstvím zejména zahraničních pramenů.   

Po formální a jazykové stránce nemám k práci zásadnějších výhrad, upozornit lze ale na 

překlepy, chyby v interpunkci (např. poznámky pod čarou je nutno ukončovat interpunkčním 



znaménkem, jedná se o věty!), chyby ve formální úpravě poznámek pod čarou a seznamu 

literatury (nejednotnost ve stylu citování). 

Obsah práce 

Z hlediska obsahu je práce zpracována způsobem, který plně odpovídá nárokům kladeným na 

tento druh prací. Autorka postupovala systematicky, je zřejmé, že se v problematice orientuje 

a ze zpracování je viditelná také její angažovanost, se kterou ke zpracování diplomové práce 

přistupovala.  

Autorka v úvodu (str. 3 - 4) vymezila základní výzkumné otázky práce, kterými jsou:  „1. 

Jaké je právní postavení organizovaného hnutí odporu a jeho bojovníků?; 2. Za jakých 

podmínek mohou být činy hnutí odporu v souladu s mezinárodním humanitárním právem?; 3. 

Jsou reálné činy palestinského hnutí odporu v souladu s mezinárodním humanitárním 

právem?“ Byla také osvětlena motivace pro zpracování práce a postup (včetně metodologie), 

jakým chce na nastolené otázky hledat odpověď. Následně autorka zvolila strukturu, která je 

pro dosažení tohoto cíle vhodná a účelná. Pochválit lze autorku za zařazení shrnutí u 

jednotlivých kapitol, které činí práci přehlednou.  

První kapitola je věnována historickému vývoji izraelsko-palestinského konfliktu. Zařazení 

této kapitoly je určité vhodným vstupem do problematiky, otázkou je ale nadbytečnost detailů 

(a potažmo rozsah zpracování). 

Druhá a třetí kapitola tvoří jádro předkládaného elaborátu. Autorka se v nich věnovala otázce 

postavení izraelsko-palestinských území jako okupovaných území (na základě analýzy 

relevantních pramenů, zejména základních dokumentů MHP) a následně otázce právního 

režimu okupovaných území, jeho obyvatelstva a specificky organizovaného hnutí odporu.  

V následující kapitole autorka zařadila dvě případové studie. Závěr práce pak vhodným 

způsobem poskytuje odpověď na otázky formulované v úvodě a shrnuje základní zjištění 

bádání autorky. 

Z hlediska obsahového nemám k předložené práci výhrad. Závěry, ke kterým autorka dochází, 

jsou vhodným způsobem vyargumentovány a podloženy jak citacemi, tak vlastní argumentací 

autorky (v různém poměru). Na některých místech autorka zachází až zbytečne do 

podrobností, například na str. 16 – 17, kdy v podkapitole věnované okupovanému území 

uvádí historický exkurs k okupaci. Tyto informace autorka později nikterak nevyužívá, 

neopírá se o ně a jsou tedy z mého pohledu obsoletní. Naopak, rozptylují pozornost čtenáře. 



 

Celkové hodnocení 

Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce je zdařilá, i když vykazuje některé 

formální nedostatky. Jinak je ale z elaborátu patrný autorčin zájem o danou problematiku, 

vědomosti i schopnost odborně pracovat. Předložená diplomová práce tak dosahuje úrovně, 

která plně odpovídá nárokům kladeným na tento druh odborné práce. Na základě těchto 

důvodů doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a v závislosti na výsledku ústní 

obhajoby ji hodnotím klasifikačním stupněm 

výborně – velmi dobře 

 
V rámci obhajoby odpoví diplomantka na následující otázku: 
 

1. V úvodu autorka správně upozorňuje na relevanci otázky kvalifikace jako hnutí odporu, 

m.j. z toho důvodu, že izraelská strana používá označení za teroristické akce, na které tedy 

reaguje bojem proti terorismu. Jaký je vztah mezi bojem proti terorismu a situací ozbrojeného 

konflitktu? 

2. Znáte další konkrétní konfliktní situace podobných izraelsko-palestinskému konfliktu, ve 

kterých vyvstala/je řešena otázka postavení aktéra jako organizovaného hnutí odporu?  

 
 

 
V Praze dne 12.6.2016      

 
 
 
 

 JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI 


