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Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu  

Autorka se zabývá tématem, které je velmi aktuální. Řeší se zatím jen v rovině teoretické, 

protože doposud žádný z ostrovních států nezanikl, ale jde o hrozbu reálnou a otázka ochrany 

obyvatelstva na nich žijících bude následovat bezprostředně poté, co se naplní. Do současnosti 

je tak debata vedena především na poli akademickém, a zčásti i na poli mezinárodně-

politickém, kdy ohrožené státy podnikají kroky směřující ke zmenšení vlivu klimatických 

změn, resp. právě k ochraně svého obyvatelstva. Teoretická debata se zaobírá možnostmi, které 

existují ve stávajícím právním rámci, což znamená přemýšlení o rozličných interpretacích 

existujících norem, které jsou ale zaměřeny jinak. V mezinárodním právu totiž úprava zaměřena 

cíleně na postavení obyvatelstva zanikajících ostrovních států neexistuje. Autorka proto musí 

ve své práci provést podrobné zkoumání rozličných primárních i sekundárních pramenů, 

analyzovat je a zároveň kriticky zhodnotit. Z tohoto hlediska je téma práce náročné.  

 

Téma je v literatuře řešeno v posledních letech poměrně často, především tedy v zahraničí. 

V české právní literatuře je ale již také docela rozpracováno, kromě diplomových prací na dané 

téma je možné najít i několik článků. Autorka se pokusila pojmout svůj elaborát odlišně a na 

existující stati navázat prací, která klade důraz na rozličná ochranná schémata nabízená právem. 

V tomto je téma středně náročné.    

 

Hodnocení práce (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) 

 

Co se týče formální stránky, autorka zpracovává téma velmi zdařile. Na 63 stranách textu 

využívá domácí a zahraniční literaturu i vlastní úvahy. Výběr literatury považuji za dobrý, 

umožňuje autorce text zpracovat; je ale nutno podotknout, že minimálně v anglickém jazyce 

existuje ještě i literatura další. Práce se zdroji je dobrá, poznámkový aparát je adekvátní. Práce 



je psána čtivě, odborným jazykem. Metodou, kterou autorka zvolila, je především metoda 

analytická, dále pak popisná. Z formálního hlediska diplomová práce jednoznačně splňuje 

kritéria kladená na tento druh vědecké studie. 

 

Co se týče stránky obsahové, práce je členěna do úvodu, tří kapitol a závěru. Včleněn je obsah 

a seznam použité literatury, práci usnadňuje i seznam zkratek. Práce je zpracována s využitím 

primárních pramenů i sekundárních zdrojů.  

 

Autorka si v práci klade několik otázek, které reflektují její úvahy o tématu. Neomezuje se na 

pouhý popis možností ochrany obyvatelstva v daných situacích, ale hledá i základy, které 

vlastně mohou korigovat směr jejích dalších úvah. Zaobírá se proto nejprve pojmem zanikající 

ostrovní stát, tedy tím, co se v takové situaci děje z hlediska mezinárodního práva. Považuji to 

za přístup správný, mimo jiné i proto, že zde vidíme několik linií odpovědí na problém, jednou 

z nich může být akceptování zániku státu a následné zacházení s obyvatelstvem jako s osobami 

bez státní příslušnosti, anebo lze možnost zániku rozporovat a hledat jiné ochranné rámce, 

vhodné pro dané obyvatelstvo, či analýzu vzniklého právního vakua. Tomuto základu věnuje 

diplomantka první část práce. V další části se zaměřuje na to, co stát může sám činit pro ochranu 

svého obyvatelstva. Zdařilý popis toho, jaké skupiny obyvatelstva se na území státu nacházejí 

a jaké vůči nim má povinnosti, je doplněn o analýzu možných jednání státu s cílem obyvatelstvo 

ochránit (zajímavé jsou již existující smlouvy o koupi státního území, srov. podkapitolu 2.2.3). 

V literatuře často probírané otázce možnosti aplikace uprchlického ochranného schématu na 

obyvatelstvo zanikajícího ostrovního státu se věnuje autorka v třetí kapitole spolu s otázkou 

vlivu práva lidských práv. Sem také začlenila krátkou podkapitolku o možnostech de lege 

ferenda (v úvodu práce autorka patrně nechtěně v posledních dnech práce – ještě několik dní 

před odevzdáním tato formulace v úvodu nebyla – využila funkci automatických oprav a hovoří 

o možnostech de lege merenda), za níž jsem osobně velmi ráda. Autorka se totiž trochu 

ostýchala v práci prezentovat své závěry a svoje úvahy, ačkoli se do tématu ponořila velmi 

hluboko a přicházela s mnoha zajímavými myšlenkami. Ráda bych tímto kolegyni znovu 

povzbudila, své závěry mohla klidně i rozšířit, po svém podrobném výzkumu problematiky se 

zařadila mezi malé množství osob, které se v ní orientují, a její závěry jsou pro budoucí 

polemiku důležité a pro další badatele zajímavé. Mnoho z myšlenek jsem nakonec v práci našla, 

a věřím, že v další případné budoucí práci již diplomantka nebude s projevením svých závěrů 

váhat. Jistě by si totiž další rozbor zasloužila kupříkladu otázka zániku těchto států či právní 

možnosti jejich postupu směřující k ochraně obyvatelstva.   



Odevzdanou práci považuji za velmi kvalitní. Je v ní vidět nejen odborná znalost problematiky, 

ale i zaujetí, s nímž diplomantka k práci přistupovala.  

 

Doporučení práce k obhajobě, navržený klasifikační stupeň a připomínky a otázky k 

zodpovězení při obhajobě:  

Autorka prokazuje velmi dobrou znalost dokumentů a literatury. Předložená práce naplňuje 

kritéria kladená na diplomovou práci, je velmi 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. 

 

Otázky, které bych na diplomantku měla, jsem jí pokládala v průběhu konzultací. Ráda bych se 

proto zeptala jen na jednu, a to zda je možné uvažovat o mezinárodněprávní odpovědnosti 

ostatních států za nějaké protiprávní chování vůči zanikajícímu ostrovnímu státu. Lze ji 

dovodit? Za jaké chování? 

 

 

V Praze dne 31. 7. 2016             

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

 


