
Posudek školitelky  

k diplomové práci „Právní důsledky ztráty území pro stát a jeho obyvatelstvo“ 

předložené Dominikou Markovou 

 

K tématu práce: 

 Autorka se ve své práci zabývá na 61 stranách otázkou právních důsledků ztráty území 

pro stát a jeho obyvatelstvo. Téma považuji za velmi důležité a aktuální s ohledem na jeho 

budoucí uplatnitelnost. Je možné, že scénář, který se nám dnes zdá jako vzdálený, se stane 

skutečností, a dojde k potopení některých nízko položených ostrovů. Mezinárodní právo pak 

bude prvním pomyslným polem, na němž bude zkoumáno, zda umožňuje řešení situace a zda 

případně poskytuje dostačující odpověď. 

Zároveň téma hodnotím jako poměrně nové a ke zpracování vhodné. V české právní 

literatuře se k němu zatím vyjadřují jen tři autoři a v malém počtu publikací, takto komplexně 

není navíc problematika pojata. V zahraniční literatuře se jí věnuje více autorů.  

Jde o téma, které vyžaduje podrobné zkoumání primárních i sekundárních pramenů, a 

zároveň i schopnost analýzy a vlastního úsudku, pro diplomovou práci je vybrané dobře.   

 

Ke zpracování tématu: 

Práce je členěna do úvodu, čtyř kapitol a závěru. Včleněn je obsah a seznam použité 

literatury. Práce je zpracována s využitím primárních pramenů i sekundárních zdrojů.  

Autorka si stanovila nejen výzkumné otázky (byť nejsou právně úplně vhodně 

formulovány), ale také premisy. Je proto dobře poznat, jak zachází s problematikou, jak hledá 

odpovědi. Kladně hodnotím to, že se zabývá i otázkou státnosti, nejen často tematizovanou 

otázkou, zda mohou být občané těchto států uprchlíky.  

Metodou, kterou autorka zvolila, je především metoda analytická, případně popisná.  

 

K obsahu práce: 

Osnova je přehledná a jasná. Je z ní zřejmé, jak postupovala ve svých úvahách a 

poskytuje adekvátní opěrné body pro rozbor problematiky. 

V první kapitole se věnuje otázkám, které svou povahou nejsou právní, ale poskytují 

důležité opěrné body pro další rozbor. Dále pak diplomantka pokračuje zkoumáním státu 

jakožto subjektu mezinárodního práva a otázkou zániku státnosti. Poslední kapitola rozebírá 

důsledky zániku státnosti pro obyvatelstvo daného státu. Při psaní předestírá odpovědi na 

položené otázky. S autorkou jsem průběžně konzultovala, moje připomínky v práci zohlednila.  



Závěr: 

Autorka prokazuje velmi dobrou znalost dokumentů a literatury. Předložená práce 

naplňuje kritéria kladená na diplomovou práci, je dobře zpracovaná, napsána odborným 

jazykem, vybavena poznámkovým aparátem a seznamem literatury. Práci proto doporučuji 

k obhajobě a předběžně, s výhradou průběhu obhajoby, ji hodnotím jako výbornou.  

 

V ústní obhajobě bych se ráda autorky dotázala, zda si umí představit podobné řešení 

pronájmu území i pro jiné skupiny osob, které potřebují ochranu.  

 

 

V Praze dne 23. 4. 2016             

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

 

 


