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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Předložená diplomová práce standardního rozsahu, napsaná v angličtině, se zabývá velmi 

novým a zajímavým tématem, které však úplně neodpovídá názvu. Název „stavba a struktura 

odpovědnosti mezinárodních organizací v oblasti mezinárodního rozvojového práva (IDL)“ 

naznačuje jakousi zvláštní strukturu odpovědnosti v této oblasti, ve skutečnosti se práce 

zabývá – vedle rozlišení pojmů responsibility a accountability – především speciálními 

mechanismy pro uplatňování odpovědnosti a řešení sporů v rámci mezinárodních rozvojových 

organizací. Třebaže obecné téma není zcela nové, nebylo v české odborné literatuře dosud 

zpracované. Diplomantka proto vycházela převážně ze zahraniční literatury a primárních 

zdrojů.    

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo seznámit se s primárními dokumenty. 

Diplomantka také pracovala s poměrně bohatou zahraniční odbornou literaturou (zejm. v 

angličtině), ale i s pracemi českých autorů.  

 

3. Hodnocení práce: 

Práce má adekvátní strukturu rozčleněnou vedle obsáhlého úvodu a závěru do dvou velkých 

kapitol, které jsou dále vnitřně členěné.  

Ve vlastním úvodu (1.), ve kterém autorka vysvětluje výběr tématu a strukturu práce, 

formuluje i výzkumnou otázku (Je současný způsob ukotvení odpovědnosti mezinárodních 

organizací za porušování mezinárodněprávních norem i vlastních interních předpisů 

dostačující?). Dále zde uvozuje a představuje používané pojmy, jako mezinárodní právo 

rozvoje, jeho předmět a subjekty, ale hlavně terminologické rozlišení výrazů accountability, 

responsibility a liability.    

Druhá kapitola se poměrně obsáhle zabývá mezinárodními organizacemi (obecně i se 

zaměřením na IDL), jejich subjektivitou, výsadami a imunitami a především odpovědností 



(accountability), jako obecného politicko-právního konceptu. V další subkapitole se autorka 

zabývá i některými aspekty mezinárodněprávní odpovědnosti (responsibility) mezinárodních 

organizací. Další kapitola (3.) se pak zaměřuje na mezinárodní organizace v oblasti IDL a 

jejich odpovědnost, zde ovšem jen ve smyslu accountability. Diplomantka zde popisuje tyto 

organizace se zamřením na to, co nazývá accountabilty system nebo mechanism, a to v rámci 

OSN (UNDP), Světové banky a některých dalších institucí. Ve skutečnosti jde o určité vnitřní 

mechanismy kontroly, vyšetřování a vyřizování nároků.      

Práce je pak zakončena přiměřeně rozsáhlým, výstižným a zobecňujícím závěrem (4.), který 

zobecňuje zvláštnosti mechanismů accountability mezinárodních organizací a přináší některá 

doporučení.      

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána přehledně, vcelku srozumitelně a odborným právnickým 

jazykem, bez gramatických chyb a překlepů. Na dobré úrovni je práce s prameny a literaturou, 

jakož i citování. Drobné problémy jsou v českém resumé.  

 

Pro účely ústní obhajoby navrhuji následující otázky:  

1) Jde vůbec v případě „accountability“ mezinárodních organizací o odpovědnost (v právním 

slova smyslu)? 

2) Kdo má aktivní legitimaci k uplatnění nároků z titulu „accountability“ a z titulu 

odpovědnosti mezinárodních organizací? 

3) V textu DP je zmíněn pojem „shared responsibility“ (s. 36) bez bližšího vysvětlení. To by 

mělo být doplněno při ústní obhajobě.    

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem a zpracováním představuje kvalitní, i když neobvyklou 

diplomovou práci, kterou plně doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího úspěšného průběhu 

předběžně hodnotím jako velmi dobrou až výbornou. 
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