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Výběr a aktuálnost zpracovávané problematiky
Diplomová práce Ladislavy Urbanové se zaměřuje na otázku dětské nucené práce z pohledu
mezinárodního práva. Zvolené téma je dlouhodobě aktuální a představuje tedy bezesporu
problematiku vhodnou pro zpracování v rámci diplomové práce. Zároveň lze podotknout, že
kladlo na diplomantku zvýšené nároky. Vyžadovalo totiž nejen práci s příslušnými prameny
mezinárodního práva, ale pro otázku hodnocení efektivity jednotlivých nástrojů boje proti
dětské nucené práci také pochopení fungování mezinárodního práva jako celku. Celkově tedy
lze výběr zpracovávané tematiky hodnotit kladně.

Formální stránka a struktura práce
Rozsah práce lze hodnotit jako standardní (132 stran, z toho 103 stran textu). Členění práce je
z hlediska cílů formulovaných v úvodu vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují
(k jejich obsahu ale viz níže). Součástí práce jsou kromě meritorních kapitol také úvod, závěr,
shrnutí a resumé v anglickém jazyce. Autorka opatřila práci seznamem použité literatury a
zdrojů, ze kterého je patrné, že pracovala s přiměřeným množstvím zdrojů.
Po formální a jazykové stránce nemám k práci zásadnějších výhrad, upozornil bych ale na
občasné nedostatky např. při citacích (na str. 15 autorka uvádí, že „Odborná literatura dělí
rodinné vlivy na vnější .. a vnitřní“, navzdory tomu ale toto tvrzení nikterak odkazem na
konkrétní literaturu nedokládá). Na některých místech předložené práce autorka uvádí
podrobnosti a faktografické údaje a detaily, kterých relevance pro dosažení cílů práce je spíš
nepřímá. Protože autorka předkládaný elaborát se mnou jako s vedoucím práce konzultovala,
připisuji tento postup proto spíš horlivosti autorky.

Obsah práce
Úvodem hodnocení obsahové části práce chci autorku pochválit, protože z konzultací byl
zřejmý zájem o problematiku i fakt, že se v problematice orientuje. Ze zpracování diplomové
práce je pak viditelná také její angažovanost, se kterou k sepsání diplomové práce
přistupovala. Jak bude ale níže uvedeno, autorce se povedlo dosáhnout cílů vytyčených
v úvodu práce pouze částečně.
Autorka v úvodu (str. 2) vymezila základní cíl práce, kterým je:

„vyložit situaci

mezinárodněprávní ochrany dětí před nucenou prací jak na univerzální, tak na regionální
úrovni, poměřit standard ochrany a její dostupnost obětem a zejména zjistit, zda mezinárodní
právo poskytuje dostatečné garance dětem před nucenou prací a jejich vykořisťováním.“ Byla
také osvětlena motivace pro zpracování práce, limity zvoleného přístupu ke zpracování a
postup (včetně metodologie), jakým chce na nastolenou otázku hledat odpověď. Následně
autorka zvolila strukturu, která je pro dosažení tohoto cíle vhodná a účelná.
První meritorní kapitola je věnována vymezení relevantních pojmů, které jsou pro
diplomovou práci zásadní. Zařazení této kapitoly je bezesporu vhodným vstupem do
problematiky, otázkou je ale nadbytečnost některých detailů (nebo mimoprávních úvah).
Druhá a třetí meritorní kapitola tvoří jádro předkládaného elaborátu. Autorka se v nich
věnovala otázce mezinárodněprávní úpravy problematiky dětské nucené práce a následně
efektivitě vybraných mechanismů na ochranu lidských práv jako nástroje v boji proti tomuto
fenoménu. V rámci identifikace relevantní právní úpravy diplomantka nezkoumala pouze
lidskoprávní oblast (na univerzální a regionální úrovni), ale rovněž další relevantní oblasti
mezinárodního práva (například mezinárodní humanitární právo, mezinárodní právo trestní,
atd.). Tato kapitola je z povahy věci převážně přehledová, což ale nikterak nesnižuje její
kvalitu či relevanci. Na tuto kapitolu přímo navazuje další část, cílem které mělo být (podle
záměru autorky vyjádřeném v úvodu práce) zhodnotit efektivitu některých mechanismů
sloužících k implementaci a dohledu nad dodržováním standardů popsaných v kapitole č. 2.
Potenciál této části práce se autorce bohužel nepodařilo využít. Důvodem je zejména fakt, že
navzdory názvu kapitoly, podle kterého měla být hodnocena efektivita jednotlivých
mechanismů, tato část práce je čistě popisnou a velice obecně pojatou. Kapitola je tak
pouhým souhrnem nejzákladnějších poznatků k jednotlivým uvedeným mechanizmům či
orgánům, a to bez jakékoliv souvislosti s problematikou dětské nucené práce. Tento

nedostatek je kompenzován částečně kapitolou č. 2, zařazení analýzy judikátů a stanovisek
relevantních orgánů do této kapitoly se nejeví jako systémově vhodné.
Celkové hodnocení
Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce po formální stránce splňuje
požadavky kladené na tento druh prací a autorka v rámci konzultací prokázala svůj vztah ke
zpracovávané problematice i snahu zpracovat ji pečlivě, bohužel ve zpracování částí práce
s analytickým prvekem autorka byla úspěšná jen částečně. Předložená práce Ladislavy
Urbanové ještě splňuje požadavky kladené na tento druh prací a proto ji k ústní obhajobě
doporučuji a navrhuji v závislosti od výsledku obhajoby hodnotit stupněm
Dobře

Autorka se v rámci obhajobi zaměří na výše uvedené nedostatky a odpoví na následující
otázku:
1. Ve které z oblastí mezinárodního práva se jeví potenciál na potírání dětské nucené
práce jako nejvyšší? Co lze v současnosti považovat za největší překážku při potírání
tohoto fenoménu – jsou to specifika související obecně s charakterem a problémy
implementace lidských práv (či jiných oblastí) nebo jsou to specifika konkrétních
mechanismů, příp. jiné důvody?

V Praze dne 12.6.2016

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI

