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Výběr a aktuálnost zpracovávané problematiky 

Diplomová práce Šárky Ošťádalové se zaměřuje na problematiku poskytování humanitární 

pomoci a relevantní úpravy z oblasti práva ozbrojených konfliktů. Jedná se o téma specifické 

a zároveň ambiciózní a náročné na zpracování (zejména s ohledem na přesahy tématu mimo 

rámec MHP a nutnost pochopení systému fungování mezinárodního práva jako celku). 

Autorka předkládané práce ale již v průběhu studia prokázala různými aktivitami dobrou 

znalost mezinárodního práva, proto lze výběr obtížnějšího tématu hodnotit jako vhodný. 

Zvolené téma je bezesporu rovněž aktuální, má vědecký potenciál i praktickou relevanci (jak 

autorka ostatně sama v úvodu zdůrazňuje), zároveň ale není v odborné literatuře nijak obsáhle 

zpracováno. Z těchto důvodů představuje bezesporu problematiku vhodnou pro zpracování 

v rámci diplomové práce.  

Formální stránka a struktura práce 

Rozsah práce lze hodnotit jako nadstandardní, členění práce je z hlediska cílů formulovaných 

v úvodu vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Pochválit lze autorku za 

zařazení podkapitoly, v rámci které uvádí výzkumné otázky a cíle práce - diplomanti často 

právě jejich vymezení opomíjejí nebo k nim přistupují bez dostatečného zájmu a důslednosti. 

To samé platí i pro kapitolu 1.4, zaměřenou na metodologii a zdroje.  

Určitou výhradu mám k široce formulovaným cílům práce. Jejich naplnění je v podobě 

diplomové práce nerealizovatelné, a to jak z časového hlediska, rozsahu práce i nutnosti 

uplatnit různé metodologické postupy.  



Autorka opatřila práci seznamem použité literatury a zdrojů, ze kterého je patrné, že pracovala 

s relevantními zdroji (z velké části zahraniční provenience) v nadstandardním rozsahu (s 

ohledem na množství existujících zdrojů, ale také jejich dostupnost). Diplomantka pracovala 

nejen s odbornou literaturou, ale rovněž s primárními zdroji, což se s ohledem na zvolené 

téma jeví jako vhodné a správné. Po formální a jazykové stránce nemám k práci výhrad, 

způsob práce se zdroji a citace odpovídají formálním požadavkům kladeným na tento druh 

prací. Předložený elaborát je psán v anglickém jazyce, úroveň textu je odpovídající. 

Obsah práce 

Po obsahové stránce nemám k předložené práci výhrady. Jedná se o elaborát poctivě 

zpracovaný, přemyšlený. Z autorčina přístupu lze poznat nejen její skutečný zájem o téma, 

erudici v oblasti mezinárodního práva, ale rovněž předchozí zkušenost se zpracováváním 

odborných textu (diplomantka s oponentem diplomové práce publikovala ve spoluautorství 

kapitolu v odborné knize, participovala na SVOČ, atd.). Autorka postupuje promyšleně, 

logicky: vymezuje relevantní pojmy (neomezuje se na pouhou kompilaci informací, ale již na 

tomto místě nabízí vlastní úvahy), vymezuje relevantní právní úpravu (neopomíná obyčejové 

normy MHP). S ohledem na historický charakter kapitoly 3 se jeví jako vhodnější její 

zařazení po úvodu a před identifikací použitelné právní úpravy. K ostatním kapitolám nemám 

připomínek, s výjimkou závěru. Právě závěr práce působí (svou strukturou) ve srovnání 

s ostatními kapitolami lehce chaoticky a z mého pohledu absentuje důslednější shrnutí 

získaných poznatků, resp. odpovědí na výzkumné otázky nastolené v úvodu.  

   

Celkové hodnocení 

Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce je velmi zdařilá. Po formální i 

obsahové stránce splňuje všechny požadavky kladené na tento druh prací. Autorka bezesporu 

prokázala svou pečlivost, erudici a schopnost pracovat vědecky. Je mi proto potěšením 

doporučit předloženou práci Šárky Ošťádalové k ústní obhajobě a navrhnout hodnocení práce 

stupněm  

Výborně 

V Praze dne 14.9.2016      
 
 
 

 JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI 


