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Oponentský posudek na diplomovou práci na KTF UK 
 

 

 

 

Diplomant:  Jakub Jan  D i s m a n 

 

Téma práce:  Právní úprava pastorační péče v oblasti civilního letectví 

 

Rok předložení práce:  2017   

 

 

 Diplomant rozčlenil svou práci do čtrnácti kapitol, z nichž první představuje úvod a 

poslední závěr. V obecné části práce analyzuje důvody zvláštní pastorační péče v oblasti civilního 

letectví (2. kap.), prameny právní úpravy (3. kap.), institucionální zajištění pastorační péče o lidi na 

cestách v historickém kontextu (4. kap.) a právní východiska zvláštní pastorační péče církve o lidi 

na cestách (5. kap.). Následuje popis vlastní organizace této pastorační činnosti: uspořádání 

pastorační péče na letištích (6. kap.), letištní kaple a její užívání (7. a 8. kap.) a  personální zajištění 

této služby (9. kap.). Konečně zmiňuje fakulty a privilegia podle dekretu Pro Materna (10. kap.), 

možnosti právní regulace prostřednictvím partikulárního práva (11. kap.) a sdružení letištních 

kaplanů a některé další zúčastněné mezinárodní organizace (12. kap.). Kapitola č. 13, která 

představuje zvláštní část práce, seznamuje s pastorační péčí na letištích vybraných států Evropské 

unie. Vedle vlastní stati práce obsahuje českou a anglickou anotaci, seznam použitých zkratek a 

výkaz bibliografie. Práce je opatřena přiměřeným poznámkovým aparátem a má celkem 72 

číslované strany. 

 

 Z obsahového hlediska mám k předložené práci jedinou připomínku, která ovšem není 

zásadní povahy, a sice že diplomant celkem nadbytečně před prameny právní úpravy pastorace 

v oblasti civilního letectví předesílá obecné pojednání o pramenech kanonického práva (3.1.), které 

navíc obsahuje i nepřesnosti (např. u písm. a/ má být správně ius universale, nikoli lex generale). 

Naproti tomu mohu konstatovat, že diplomant vytěžil všechny zásadní zdroje (jak literární, 

tak zejména pramenné) a pracoval s nimi lege artis. 

 

 Z formálního hlediska mám k práci pouze dvě následující připomínky, a sice jednak že 

v kapitole 3.2. je u některých dokumentů uvedeno přesné datum vydání, u některých jen rok, u 

některých tento údaj vůbec absentuje, a jednak že diplomant na několika místech zaměňuje 

obsahem odlišné pojmy „status“ (tj. právní postavení) a „statut“ (normativní akt). 

Na práci je naproti tomu třeba ocenit její kultivovaný jazyk a minimum překlepů. 

 

Práce je cenná především tím, že pojednává o tématu, které doposud (alespoň pokud je mi 

známo) doposud nebylo komplexně zpracováno a které v podmínkách rostoucí mobility 

obyvatelstva bude nepochybně nabývat na aktuálnosti. Diplomant při tom prokázal způsobilost 

k odborné práci. 
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Z á v ě r 

 

 Předložená diplomová práce beze zbytku splňuje kritéria kladená obvykle na práce tohoto 

druhu, hodnotím ji jako výbornou a velmi rád ji proto doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 5. 5. 2017  

 

      prof. JUDr. Ignác A. Hrdina, DrSc., 

      Katedra pastorálních oborů a právních věd 
 


