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Studentka se v bakalářské práci zaměřila na téma vztahu nadnárodních společností a lidských práv, 
zejména z hlediska porušování lidských práv při činnosti nadnárodních společností, možností prevence a 
regulace takových nepříznivých důsledků činnosti nadnárodních společností včetně role mezinárodního 
společenství a možností poškozených osob či komunit domáhat se náhrady škody, resp. obecně 
přístupu obětí ke spravedlnosti.

Studentka práci odevzdává v opravené a doplněné verzi, neboť původní text bakalářské práce bohužel 
v červnu 2016 neobhájila, a to zejména z důvodu pochybné výzkumné části. Studentka práci upravila 
zejména tak, že ji změnila na práci ryze teoretickou, namísto kritizovaného výzkumu zpracovala nástin
teoretických hledisek týkajících se obětí protiprávního jednání nadnárodních společností, včetně 
možností a praxe náhrad škody pro poškozené, přitom vycházela ze zjištění, dříve zpracovaných v rámci 
výzkumné části práce. Studentka zároveň doplnila kapitolu, v níž pro účely této práce obstojně 
zpracovává teorii lidských práv.

Opravu bakalářské práce nelze určitě považovat za ideální (což je ovlivněno faktem, že studentka 
potřebovala ze studijních důvodů práci odevzdat ještě v červnu 2016), studentce se však, dle mého 
názoru, podařilo odstranit kontroverzní prvky práce. Za vhodné považuji, že studentka koncipuje 
bakalářskou práci jako ryze teoretickou.   

Za velmi pozitivní aspekt práce pokládám, že přináší komplexní analýzu tématu nadnárodních 
společností a vládních i nevládních mezinárodních iniciativ v oblasti regulace jejich činnosti. Lze 
vyzdvihnout, že studentka pracovala s velkým množstvím literatury, a to zejména cizojazyčné, 
s jednotlivými zdroji studentka v textu operuje. Studentka prokázala velkou znalost tématu, které se jí 
podařilo vhodně prezentovat čtenáři. 

Za úskalí práce považuji, že poslední kapitolu práce, týkající se náhrady škody, tedy de facto 
implementace analyzovaných mezinárodních i vnitrostátních regulací v praxi, nelze považovat za 
obecnou analýzu. Studentka v této části vychází pouze z případů, které více rozebírala v předchozí 
výzkumné části, tj. de facto jen ze 4případů, týkajících se zásahů do životního prostředí, které skončily 
odškodněním obětí. Práci by prospělo, pokud by tato analýza byla více zobecňující (zejména vycházela z 
více případů z různých oblastí porušovaných lidských práv všech generací).      

Práce má výbornou grafickou a formulační úroveň. 

V rámci obhajoby se studentka může vypořádat s:

- Na základě tzv. Ruggieho zprávy, eventuálně jiných zdrojů, ilustrujte, jaká je souvislost mezi 
zastoupením poškozených ze strany nevládních organizací, typicky mezinárodních nevládních 
organizací, z hlediska úspěchu poškozených. V jaké míře dosáhly oběti náhrady škody jako 
jednotlivci, tedy aniž by se v jejich zájmu angažovaly mezinárodní nevládní organizace nebo 
státní instituce?                  
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V Praze dne 29.8.2016

Mgr. František Valeš
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