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Aktuálnost (novost) tématu:  

 

Diplomová práce se zabývá bezesporu aktuálním tématem, které v následujících 

dekádách vyvolá vzrůstající zájem mezinárodního společenství s ohledem na fakt, že 

diplomantkou popisovaný předpokládaný vývoj („potápění“ či „ztrácení se“ ostrovních / 

souostrovních států pod hladinou moří a oceánů) postihne zvyšující se počet osob a států.   

Přes význam náležitostí státnosti nejen pro ostrovní státy v souvislosti se zvyšující se 

hladinou oceánů, ale i pro například tzv. de facto státy, státy ve stádiu vzniku a rovněž státy 

v klasickém smyslu slova, je téma v mezinárodním právu doposud do velké míry opomíjené. 

Tento fakt je částečně odůvodněn skutečností, že proces vzniku (a rovněž zániku) států bývá 

procesem živelným, které mezinárodní právo může jen výjimečně regulovat, spíše jej může 

pouze sledovat a reagovat na následky. Nelze však opomenout, že současné mezinárodní právo 

ani nikdy nemuselo řešit situace, v nichž by stát zanikl bez právního nástupce vykonávajícího 

práva a povinnosti suveréna nad původním samostatným územím, a s takovým scénářem tudíž 

ani nepočítá a nedokáže si tak poradit s celou řadou právních dopadů.  

Ačkoliv zánik států v důsledku zatopení jejich území je stále ještě věcí budoucnosti, 

diplomantkou zvolené téma jistě je velice aktuální, což potvrzují i jí uváděné snahy ohrožených 

států o získání pozornosti mezinárodního společenství stejně jako občanské společnosti po 

celém světě.  

  

Náročnost tématu 

 

 Diplomantkou zvolené téma není doposud v závazných pramenech mezinárodního 

práva téměř vůbec řešeno, a tam, kde výjimečně je, se jedná pouze o regionální mechanismy 

(jako například úprava obsažená v Úmluvě OAS upravující specifické uprchlické aspekty, která 

mezi důvody zařazení osob do kategorie uprchlíka uvádí nejen univerzálně uznané důvody, ale 

rovněž narušení veřejného pořádku), které se navíc zabývají až druhotnými důsledky, nikoliv 

například skutečností, že nejspíš zanikne stát bez právního nástupce.  

 Jelikož téma zpracovává doposud neznámý scénář, vyžaduje jeho zpracování, aby se 

diplomantka široce seznámila s prameny mezinárodního práva a přesvědčila se tak o tom, zda 

buďto přímo anebo alespoň analogicky nelze v mezinárodním právu nalézt řešení. Vyžaduje se 

tak seznámení se se smluvním i obyčejovým mezinárodním právem a rovněž práce s prameny 

právními ale i například přírodovědeckými. Rozsah vstupních informací je tedy ve zvoleném 

tématu nezvykle široký. 

 Diplomantka při zpracování tématu využila analytické metody při práci s prameny 

mezinárodního práva, které následně komparovala. Pro učinění si závěrů pak nezbytně téma 

vyžadovalo rovněž použití metody deskripce, v níž byla popisována současná úprava a její 

nedostatečnost pro řešení blížícího se „scénáře“.  

 

 

 



Kritéria hodnocení práce 

- splnění cíle práce 

- samostatnost při zpracování tématu 

- logická stavba práce  

- práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací 

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) 

- úprava práce (text, grafy, tabulky) 

- jazyková a stylistická úroveň 

 

Cíle práce si diplomantka vytyčila v kapitole 1 Úvod, kde si pokládá za úkol zjistit: 

1) zda se kritéria státnosti uvedená v Montevidejské úmluvě týkají jak vzniku, tak i zániku státu 

a jaký bude na státnost subjektu mít vliv ztráta jedné z uvedených náležitostí, 2) zda v případě 

zaplavení území v důsledku změn klimatu lze označit konkrétního viníka, který ponese 

odpovědnostní následky, 3) zda lze navrhnout možnosti řešení subjektivity potápějících se 

států, a 4) jaké postavení budou mít občané těchto (někdejších) států? 

Na první otázku diplomantka odpovídá tak, že vztahovat kritéria státnosti uvedená 

v Montevidejské úmluvě na zánik státu není samo o sobě opodstatněné (strany 28-29) a že přes 

existující precedenty v podobě vlád v exilu, doposud nedošlo k tomu, že by některý stát zanikl 

v důsledku pohlcení svého území mořem, navíc trvale. Nelze tak dosavadní normy na řešenou 

situaci aplikovat. S diplomantkou je v tomto ohledu třeba souhlasit, další pozitivní přínos by 

představovalo, kdyby se pokusila zjistit názory jednotlivých států (ať už těch ohrožených či 

ostatních) na trvání státnosti.  

Na druhou otázku řešitelka trefně poznamenává, že identifikovat pachatele, jehož 

konkrétní chování vedlo ke konkrétním negativním důsledkům, je za současných standardů 

prokazování v podstatě nemožné. Protože polemizuje, že by v rámci odškodnění za způsobené 

škody připadala v úvahu reparace ve formě kompenzace (strana 36), nabízí se pro diplomantku 

otázka, jak by bylo možné vyčíslit škody vzniklé zatopením území státu? A dále komu by se 

měla případná náhrada škody platit, pokud by došlo k zániku státu?  

Ke třetí otázce diplomantka navrhuje cesi území, další existenci v podobě vlády v exilu, 

nebo teoreticky i pronájem území. A ke čtvrté otázce uzavírá, že v případě zániku státnosti, 

dojde rovněž k zániku státoobčanského pouta mezi obyvateli zanikajícího státu a tímto státem 

samotným, přičemž bez dvojího státního občanství dojde k významnému rozšiřování 

apatridismu.  

Diplomantka identifikovala mnohé právní problémy spojené se zánikem státu bez 

právního nástupce způsobeného zatopením území a na položené otázky uspokojivě odpověděla.  

Diplomová práce je logicky strukturovaná do úvodu objasňujícího téma a uvádějícího 

použité pracovní metody, za nímž následují 4 kapitoly. Kapitola první identifikuje problém 

a kapitola 2 provádí rozsáhlý popis kritérií státnosti. Meritem věci se diplomantka věnuje 

v kapitolách 3 a 4, přičemž ve třetí se věnuje kritériím státnosti a následkům jejich dočasné či 

trvalé ztráty a kapitola 4 důsledkům zániku státu pro obyvatelstvo. Následuje závěr, bibliografie 

a další vyžadované součásti práce. Struktura práce je tedy kvalitně navržená a logicky 

rozpracovaná. V úvodu nastíněné otázky jsou systematicky zodpovídány a směřují k logickým 

závěrům.  

Množství použitých pramenů v podstatě odpovídá rozsahu stavu poznání oblasti a práci 

takového charakteru. V rámci doporučení je ovšem třeba poznamenat, že je vhodné odstranit 

z odkazů na prameny podbarvení textu vyskytující se v mnohých poznámkách pod čarou 

a rovněž seznamu literatury.   

Vhodné by bylo rovněž věnovat větší pozornost stylistické úpravě. Rámcově je velmi 

dobrá, občas se však v práci vyskytují překlepy a nejednotnost ve formě odkazů na použité 

zdroje. V neposlední řadě stojí za zmínku, že Mezinárodní soudní dvůr může vydávat posudky 



(Advisory opinions), nikoliv poradní názory. Jedná se však o málo významné přehmaty, které 

všeobecně překrývá kvalitní výstavba práce.  

Rozsahu diplomové práce pak odpovídá i hloubka analýzy a z ní provedené závěry.  

 

4. Případné další vyjádření k práci. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Kromě shora uvedených: 

 

V minulosti byl v mezinárodním právu využíván i institut uznání za národ, který předcházel 

pozdějšímu uznání nové státnosti. Bylo by možné tento institut oživit v souvislosti s opačným 

procesem, tedy zánikem státnosti a zajistit tak národu z daného státu pokračování 

mezinárodněprávní subjektivity?  

 

6. Doporučení práce k obhajobě.  

 

Práci k obhajobě doporučuji.  

 

7. Navržený klasifikační stupeň:  

 

1, a to s podmínkou zodpovězení předložených otázek při obhajobě.  

 

 

 

V Praze dne 21. 4. 2016 

 

Mgr. Milan Lipovský, Ph.D. 

  oponent diplomové práce 

 

 


