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 Posudek oponentky na diplomovou práci Danijely Dvořákové na téma Analýza právní 

ochrany obyvatelstva zanikajících ostrovních států 

 Diplomantka se v práci zaměřila na téma, které se, jak sama píše, v poslední době těší 

rostoucímu zájmu představitelů mezinárodněprávní doktríny i studentů Právnické fakulty UK 

– a to téma statusu obyvatel tzv. zanikajících ostrovních států. V odlišení od již existujících 

prací se pokusila zpracovat téma s důrazem na různé ochranné mechanismy, jež existují ve 

vztahu k těmto obyvatelům. Institut ochranných mechanismů, resp. ochrany je v práci pojat 

dosti široce, v důsledku čehož trpí práce určitou povrchností. Diplomantka také ne vždy 

odlišuje faktickou a právní stránku věci (např. budování ochranných bariér je faktické opatření, 

zavedení konceptu deteritorializovaného státu by naopak znamenalo právní změnu). Celkově 

je nicméně předložená diplomová práce vcelku zdařilá a dává dobrou představu o komplexnosti 

problematiky tzv. zanikajících ostrovních států. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma práce není zcela nové, o jeho aktuálnosti ale těžko může být pochyb. Stejně jako 

o tom, že i když k tématu již bylo, zejména v zahraničí, napsáno mnohé, jasné odpovědi na 

otázky, jež v souvislosti s osudem tzv. zanikajících ostrovních států a jeho obyvatel vyvstávají, 

nejsou stále k dispozici. Nedává je ani diplomová práce, bylo by ovšem nefér očekávat, že by 

tak činit mohla či dokonce měla. Možný zánik státu v důsledku přírodních procesů je, 

nepočítáme-li případ mýtické Atlantidy, v historii zcela novým jevem, který mezinárodní právo 

nepředvídá, a proto ani neřeší. Spíše než na analýzu stávajícího právního stavu se tak studie 

věnované tomuto tématu budou do budoucna muset orientovat na návrhy de lege ferenda, jak 

částečně činí i diplomová práce. Zpracování tématu kladlo na diplomantku střední nároky, což 

je dáno tím, že téma je sice velmi složité a diplomantka se pokusila pojmout jej inovativně, 

většina otázek, jimiž se v práci zabývala, je již ale v literatuře poměrně dobře zpracována.  

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Z formálního a jazykového hlediska je práce na slušné úrovni. Občas se v ní objevují 

chyby a překlepy, jejich počet ale není nijak vysoký a při čtení neruší. Z hlediska úpravy mohla 

diplomantka využít funkce kontroly osamocených řádků. Práce má standardní rozsah 77 stran, 

z toho 64 strany vlastního textu. Diplomantka vycházela z adekvátního množství primárních 

pramenů i sekundární literatury, byť k tématu je, zejména v angličtině, k dispozici podstatně 

více titulů. Způsob práce se zdroji a jejich citování je standardní, pouze u některých pramenů 

se neobjevují kompletní či správné údaje (např. editorem knihy Nová lidská práva nebyla K. 

Chocholáčková, ale P. Šturma). 
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3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce sestává z úvodu, tří věcných kapitol a závěru. Struktura je logická a 

promyšlená. V úvodu diplomantka stručně představuje téma a vymezuje výzkumné otázky. 

Těch je na práci daného rozsahu možná až příliš, což vede k tomu, že ne všechny jsou v práci 

podrobně rozebrány a zodpovězeny. Úvod dále pojednává o struktuře práce (a také jejím 

„průběhu“ – str. 3, což zní poněkud záhadně), využitých metodách a zdrojích.  

První část práce se zaměřuje na pojem zanikající ostrovní stát a na posouzení toho, 

nakolik se taková entita může nazývat státem. Zanikající ostrovní stát je v práci chápán jako 

„část pevniny, která je obklopena vodou a která zároveň naplňuje základní prvky státnosti“ (str. 

5) a hrozí jí částečné nebo úplné zatopení státního území v důsledku zvyšování hladin 

světových oceánů. Ve výčtu příkladů takových států na str. 8 diplomantka nesprávně uvádí i 

některé ostrovy, jež jsou součástí území jiných států (např. Carteretovy ostrovy, které náležejí 

k Papue-Nové Guinee). První kapitola se dále zamýšlí nad tím, zda stát, který ztratí území, 

může být dále považován za stát. Na tuto otázku nedává práce jednoznačnou odpověď, což, jak 

diplomantka vcelku správně poznamenává, odráží i stav mezinárodního práva (str. 18). V práci 

chybí podrobnější rozbor diskuse, jež se o této otázce vede k odborné literatuře. Diplomantka 

sice opakovaně upozorňuje na to, že je doktrína rozdělena, nijak to ale nedokumentuje, ani 

neshrnuje hlavní názory, jež v debatě zaznívají. 

Druhá kapitola, nazvaná primární povinnost státu a ochrana jeho obyvatel, má dvě části: 

první vyčísluje jednotlivé kategorie obyvatel, druhá analyzuje tzv. vlastní ochranné instrumenty 

zanikajícího ostrovního státu. Tato opatření jsou povahy jak faktické (ochranná konstrukční 

řešení), tak právní (přesun státu na jiné území, tzv. deteritorializovaný stát). Povětšinou nejde 

ani tak o opatření k ochraně obyvatel jako spíše o opatření k záchraně potápějícího se státu, byť 

jistě lze argumentovat, že záchrana státu zajistí ochranu obyvatel. Na počátku kapitoly 

diplomantka dovozuje existenci obecné povinnosti státu chránit své obyvatele. Je zajímavé, že 

se přitom vůbec neopírá o systém ochrany lidských práv, což by se přinejmenším pro moderní 

mezinárodní právo nabízelo. Na str. 30 diplomantka píše, že unie dvou států, z nichž u jednoho 

došlo k plnému zaplavení území, představuje cesi. Tomuto tvrzení nerozumím – jaké území zde 

bylo cedováno? A kdo komu jej cedoval? Koncept deteritorializovaného státu (str. 30-31) by si 

zasloužil větší pozornost. Během obhajoby by se diplomantka mohla vyjádřit k tomu, jak by si 

představovala fungování takového státu a za jak relevantní považuje historické precedenty, jež 

bývají v této souvislosti zmiňovány (exilové vlády, Svatá stolice apod.). 

Třetí kapitola rozebírá jiné ochranné mechanismy, jimiž se v zásadě rozumějí závazky 

jiných států, než je stát teritoriální, k obyvatelům tzv. zanikajícího, resp. již zaniklého stát. 
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Největší pozornost věnuje diplomantka úpravě v rámci práva lidských práv a mezinárodního 

uprchlického práva. Právo lidských práv je vykládáno značně kreativně. To, že potopení území 

státu znamená zásah do lidských práv jeho obyvatel, není nijak samozřejmé. Tvrzení, že 

„dojde-li /…/ k zásahu do našeho lidského práva vlivem zhoršení životního prostředí, stát je 

tím povinným subjektem, který má zajistit, aby takový zásah byl zmírněn či eliminován“ (str. 

38), je sporné. Během obhajoby by diplomatka měla rozvést, o co toto tvrzení opírá. Souhlasit 

je naopak možno se závěry týkajícími se úzkého záběru současného uprchlického práva, 

zejména na univerzální úrovni.  

Vcelku zajímavé, byť bohužel značně stručné, jsou úvahy de lege ferenda předložené 

v kapitole 3.5. Úvahy zahrnují revizi Ženevské úmluvy z roku 1951, přijetí nového protokolu 

k ní, přijetí regionální úpravy, vznik nové obyčejové normy, nebo sjednání nové univerzální 

smlouvy zaměřené na environmentální migranty. Je otázkou, proč se diplomantka zamýšlí jen 

nad návrhy, jež v zásadě všechny vnímají problém tzv. zanikajících ostrovních států optikou 

uprchlického práva. Nejevilo by se účelnější řešit status těchto států obecněji, jak navrhuje část 

doktríny (viz např. Kittel, Jacqueline, The Global “Disappearing Act”: How Island States Can 

Maintain Statehood in the Face of Disappearing Territory, Michigan State Law Review, 2014)? 

Závěr práce stručně shrnuje obsah a končí konstatováním, že současné mezinárodní právo 

nezná na problém tzv. zanikajících ostrovních států řešení, ale bylo by hezké a užitečné takové 

řešení na mezinárodní scéně najít. S tímto závěrem je opravdu těžké polemizovat, možná jen 

škoda, že právě onomu řešení nevěnovala práce o něco více pozornosti. 

4. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Danijely Dvořákové na téma Analýza právní ochrany obyvatelstva 

zanikajících ostrovních států splňuje přes některé výhrady uvedené v tomto posudku nároky 

kladené na daný typ kvalifikačních prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě a s výhradou 

úspěšného průběhu této obhajoby ji hodnotím na škále výborně-velmi dobře. Během obhajoby 

by se diplomantka měla vyjádřit k  připomínkám a otázkám obsaženým v posudku, zejména ke 

konceptu deteritorializovaného státu a k návrhům možného řešení postavení tzv. zanikajících 

ostrovních států. 

 

V Praze dne 6. července 2016 

 

 

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

 


