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 Předložená diplomová práce má rozsah cca 80 stran textu plus přílohy. Je rozdělena 

do 5 kapitol, jež jsou vcelku jasně vymezeny v úvodu deklarovanými záměry autorky a určují 

tak logickou, standardní a vcelku očekávanou strukturu a výstavbu celé práce, která 

odpovídá zadání a zpracovávanému tématu. 

Téma je tradiční v oblasti diplomatického práva. Spojuje teoretickou i praktickou matérii, a je 

tak i metodicky plně vyhovující požadavkům na tento druh kvalifikačních prací.  

Diplomantka prokázala potřebný přehled a náležitou orientaci v dané matérii, způsobilost 

práce s prameny všeho druhu a s dostupnou odbornou literaturou. K ocenění je snaha o 

poctivý přístup ke zpracování tohoto tématu a k hodnocení faktů bez automatického 

podléhání určitým stereotypům a zaužívaným klišé, jimiž je často poznamenán tento obecně 

známý případ, který má výrazné emoční a politické dimenze, zastiňující často právě 

podstatné mezinárodněprávní aspekty. 

 Po obsahové stránce lze konstatovat, že práce netrpí žádnými podstatnými věcnými 

chybami a nedostatky, i vlastní autorčiny dílčí i konečné závěry, které se snaží místy zasadit 

též do širších kontextů, je možno vcelku bez problémů akceptovat, jakkoli jejich hloubka je 

omezena do určité míry poněkud popisnou metodou zpracování.   

 Po formální stránce je práce srovnatelně na velmi dobré úrovni. Je zpracována 

poměrně pečlivě, srozumitelným odborným jazykem, terminologicky a gramaticky bez 

podstatných nedostatků. Obsahuje vědecký aparát, včetně seznamu pramenů(jakkoli u 

některých není splněna norma pro odkazy a citace) a dvojjazyčné anotace. 

Celkově, s odvoláním na to, co bylo již uvedeno výše, považuji předloženou 

diplomovou práci Adriany Frňkové za způsobilou k obhajobě a jako takovou ji také 

k obhajobě plně doporučuji. 



Jedním z témat pro ústní obhajobu by mohlo být vysvětlení pojmu „self-contained 

régime“ (použitý na str. 64) a rovněž otázka zamyšlení nad vývojem obsahu pojmu 

„nedotknutelnost“ podle mezinárodního práva. 
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