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Posudek vedoucího diplomové práce 

Diplomant: Marta Vančurová 
 

Téma a rozsah práce: Environmentální práva domorodých národů   
Předložená diplomová práce má celkem 167 stran, z toho 146 stran vlastního textu. Kromě 
úvodu a závěru je výklad rozdělen do čtyř částí věnovaných postupně zvláštnímu vztahu 
domorodých národů k tradičním územím a přírodním zdrojům, postavení domorodých 
národů v mezinárodním právu, mezinárodním mechanismům ochrany domorodých práv a 
environmentálním právům domorodých národů. Práci doplňují seznam použitých zdrojů a 
povinné součásti (cizojazyčné shrnutí, abstrakty, klíčová slova). 
 

Datum odevzdání práce: 11. května 2017 
 

Aktuálnost (novost) tématu: Problematika práv domorodých národů – byť v mezinárodním 
měřítku nikoli nová – je dlouhodobě aktuální a zcela jistě ne vyčerpaná. Domorodé národy 
jsou charakteristické svým unikátním spojením s přírodou, která představuje nedílnou 
součást jejich kultury a způsobu života. Prostřednictvím tohoto vztahu jsou velmi 
významnými aktéry ochrany životního prostředí v zemích, kde žijí, a jejich práva jsou 
v mnoha případech tím jediným, co zabraňuje realizaci rozvojových projektů s potenciálně 
devastujícími účinky na velmi cenné přírodní oblasti. Vzhledem k tomu, že území obývaná 
domorodými národy zahrnují odhadem 20% zemské pevniny, je zcela na místě věnovat jim 
pozornost i v české odborné právní literatuře. 
 

Náročnost tématu: Hodnotit náročnost tématu diplomové práce není až na výjimky snadné, 
neboť tato není dána jen tématem samotným, ale též přístupem zvoleným k jeho zpracování. 
Problematika práv domorodých národů není nová a v zahraniční odborné literatuře je jí 
věnována poměrně velká pozornost, což zpracování tématu bezpochyby napomáhá. Na 
druhou stranu se však jedná o téma velmi široké, k jehož pochopení jsou třeba nejen 
rozsáhlé znalosti právní povahy, ale též vhled do života a zvyků domorodých národů a 
pochopení jejich obtížné situace tváří v tvář modernímu, rozvoje chtivému člověku.  Autorka 
se navíc nespokojuje s prostým popisem relevantní právní úpravy, ale usiluje o komplexní 
pojetí tématu, v němž nechybí řada konkrétních příkladů stejně jako kritická analýza 
vybraných dílčích otázek. S ohledem na výše uvedené a ve světle přístupu zvoleného 
autorkou proto hodnotím téma jako spíše náročné. 
 

Hodnocení práce: Předloženou diplomovou práci hodnotím jako nadprůměrnou, a to jak po 
stránce formální, tak obsahové. Z hlediska formálního oceňuji zejména velmi dobrou 
grafickou úpravu práce a bezchybné odkazy na použité zdroje. V práci se prakticky 
nevyskytují překlepy a chyby z nepozornosti, použitý styl je odborný a přitom velmi čtivý. 
Struktura práce je srozumitelná, jednotlivé části jsou provázány a logicky na sebe navazují. 
Samotný výklad je komplexní a velmi informačně bohatý, neopomíjí žádný z významných 
aspektů tématu a velmi vhodně je prokládán konkrétními příklady. Daní za tuto komplexnost 
je popisnost některých pasáží, té se však při nutnosti představit koncept domorodých 
národů, prameny jejich práv a mezinárodní mechanismy ochrany těchto práv dalo jen stěží 
vyhnout. Za stěžejní části práce považuji kapitolu 2.2, věnovanou definici domorodých 
národů, a část čtvrtou, věnovanou samotným environmentálním právům domorodých 
národů, v níž autorka vychází z analýzy řady rozhodnutí univerzálních i regionálních 
mechanismů ochrany lidských práv, které doplňuje vlastními kritickými úvahami. 
Nezastupitelnou roli ve výkladu však hrají i další části, ať již úvodní, věcná část věnovaná 
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vztahu domorodých národů k tradičním územím a přírodním zdrojům včetně rizik, jimž čelí, 
či „historická“ kapitola 2.1, věnovaná vývoji postavení domorodých národů v mezinárodním 
právu, která dokazuje schizofrenní vztah moderních států k těmto unikátním lidským 
společenstvím. Samostatnou poznámku si zaslouží práce se zdroji: autorka používá více než 
osm desítek sekundárních zdrojů (monografií, příspěvků, článků) a téměř sto padesát zdrojů 
primárních (právní texty, výstupy rozhodovací a další činnosti relevantních mezinárodních 
orgánů a organizací), což je množství v diplomové práci (a ostatně i v řadě prací rigorózních) 
nevídané. Obdobně je třeba vyzdvihnout způsob, jímž autorka využívá poznámek pod čarou, 
tedy nejen pro uvádění odkazů na zdroje, ale též pro doplnění a rozvinutí výkladu (celkový 
počet poznámek pod čarou dosahuje v diplomové práci úctyhodného čísla 745). Velmi dobře 
je zpracován závěr práce, který srozumitelným způsobem shrnuje nejvýznamnější autorčina 
zjištění a naznačuje možný směr jejího dalšího výzkumu v této oblasti. 
 
Doporučení k obhajobě a návrh klasifikace: Předložená diplomová práce svou kvalitou a 
rozsahem odpovídá spíše práci rigorózní než diplomové. Je z ní zřejmý autorčin skutečný 
zájem o pojednávané téma, stejně jako její zodpovědný přístup k jeho zpracování. Práce 
prokazuje autorčinu detailní znalost tématu, její schopnost kritického právního myšlení a 
dovednost práce se zdroji. Vzhledem k omezené pozornosti, která je tématu práv 
domorodých národů věnována v české odborné právní literatuře, autorce doporučuji 
uvažovat o publikaci práce.  
 
S ohledem na výše uvedené konstatuji, že předložená práce splňuje požadavky kladené na 
diplomové práce na Právnické fakultě UK, a doporučuji ji k ústní obhajobě s navrženým 
klasifikačním stupněm výborně. 
 
Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: V rámci obhajoby bych autorku požádala 
o vyjádření k následujícímu tématu: 
 
V části 4.5.2 se autorka zabývá právem domorodých národů na svobodný, předchozí a 
informovaný souhlas a na základě analýzy relevantních mezinárodních dokumentů a 
rozhodnutí meziamerického a afrického mechanismu ochrany lidských práv dochází k závěru, 
že „právo na souhlas [tedy jinými slovy právo veta domorodého společenství] vzniká vždy, 
když je přežití komunity ohroženo“ (str. 140). Prosím ji, aby se zamyslela nad možností, že na 
realizaci projektu, který bude domorodé společenství ohrožovat, bude veřejný zájem. Bude 
v takovém případě možné práva domorodého společenství vyvlastnit? Jakým způsobem se 
k možnosti vyvlastnění práv domorodých národů staví relevantní prameny práva a příslušné 
mechanismy ochrany lidských práv? 
 
V Praze dne 29. května 2017 
 
 
 
 
                                                                                                 …………….………………………………….. 
             JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 
                     vedoucí diplomové práce 


