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Autorka si vybrala zajímavou a nepříliš tradiční problematiku pro zpracování v rámci diplomové 

práce. Je také zřejmé, že se autorka o téma zajímá, baví ji. Bohužel nejsem přesvědčen, že její volba 

byla vhodná. Propojení mezinárodněprávních aspektů mediace, etnologických aspektů a 

geografického omezení (Afrika) se nejeví jako vhodné a práce trpí zjevnými nedostatky zejména 

po stránce metodologické.   

V rámci úvodu diplomantka uvádí, že „cílem práce je zhodnotit současnou právní úpravu 

mezinárodní mediace v mezinárodním právu veřejném, její dostatečnost a celistvost. Dále si 

autorka klade za cíl poskytnout komplexní a ucelený pohled na problematiku využití mediace při 

řešení etnických konfliktů v Africe“, přičemž základní otázkou celé práce je, zda je „mediace 

vhodným a efektivním prostředkem při řešení etnických konfliktů v Africe“. Nejsem přesvědčen, že 

takto formulované závěry lze v rámci diplomové práce dosáhnout. K cílům, ale i závěrům práce 

mám tyto výhrady:  

1) zhodnotit současnou mezinárodněprávní úpravu mediace lze jen stěží v rámci úvodní 

kapitoly, resp. jak chce autorka navzdory úzkému zaměření na etnické konflikty v Africe 

hodnotit celou současnou právní úpravu mediace?  

2) Mediace v rámci mezinárodního práva je typickým prostředkem urovnávaní mezinárodních 

sporů, tj. sporů mezi státy či dalšími subjekty mezinárodního práva, ne ale etnických 

konfliktů. Mediace je nepochybně formou urovnávaní sporů, která je použitelná mezi 

různými subjekty a na různých úrovních, včetně konfliktů vnitrostátních. Zde ale dle mého 

názoru autorka propojuje dvě roviny a neuvědomuje si dostatečně jejich odlišnosti.  

3) Autorkou popsaná použitá terminologie je problematická, zejm. pak když prostředkem má 

být „interdisciplinární analýzy publikací z několika vědních oborů a jak české, tak 

zahraniční literatury“. 



4) Výsledkem komparace případových studií je m.j. závěr, že „nelze předpokládat, že konflikty 

jsou mediovatelné za všech okolností a ve všech kontextech a že pro veškeré etnické konflikty 

je mediace vhodným nástrojem pro jejich řešení“. Dospět k takovému závěru na základě 

dvou případových studií je poněkud odvážné, a hlavně uvedený závěr vlastně není 

s ohledem na jeho obecnost a samozřejmost závěrem. Je přece logické, že použití a výsledky 

použití mediace jako prostředku v jakémkoliv sporu bude záležet od faktických, tj. 

mimoprávních okolností, tudíž si lze jen stěží představit, že by bylo dospět k závěru 

opačnému, tj. že by mediace byla použitelná ve všech kontextech, za všech okolností atd.  

5) K členění a obsahu práce mám další výhrady: Kapitola 1 sice základová, otázkou ale je, 

jakou relevanci mají v ní obsažené informace pro další bádání. Kapitola 2 je zcela 

obsoletní, když autorka reprodukuje základní znalosti k prostředkům mírového 

urovnávaní sporů, které lze najít v každé učebnici mezinárodního práva. Kapitola 3 je 

přehledová: kromě přehledu zdrojů úpravy mediace (podkapitola je označena jako 

„aplikace mezinárodního práva na mezinárodní mediaci“, o žádnou aplikaci se ale 

nejedná) již autorka přistupuje k analýze „výhod“ a „nevýhod“. Tato analýza je nejen 

krátká, ale vlastně nereflektuje nikterak specificky autorkou zvolený kontext (nebo jen 

okrajově). Autorkou uváděné „výhody“ a „nevýhody“ jsou mimoprávními a nejasnými 

kategoriemi. Zbytek práce pak obsahuje „případové studie“, kterým ale dominuje 

popisní styl a jak autorka sama přiznává, v zásadě čerpá uvedené informace z jedné 

publikace.  

Formální stránka a struktura práce 

Autorka v úvodu práce nastiňuje její strukturu a formuluje výzkumné otázky. Rozsah práce lze 

hodnotit jako standardní. Výhrady k členění práce a jednotlivým kapitolám jsem již popsal 

výše. Autorka opatřila práci seznamem použité literatury a zdrojů. Kvantita zdrojů je 

standardní, bohužel diplomantka nepracovala vždy s aktuálním vydáním publikace 

(David/Sladký/Zbořil, 2005 – novější vydání je z r. 2011). Z hlediska používané terminologie 

se objevují nepřesnosti. Např. terminologie „mezinárodní konflikt“ evokuje spíš oblast 

mezinárodního humanitárního práva a nepochybně vhodnějším termínem by pak byl „spor“.  

Gramatická i stylistická úroveň práce jsou v zásadě odpovídající. Po formální a jazykové 

stránce je práce na požadované úrovni.  

Celkové hodnocení 

Z předložené práce je viditelný zájem autorky o danou problematiku i angažovanost při jejím 

zpracování. Bohužel z důvodů uvedených výše lze konstatovat, že elaborát odpovídá nárokům 



kladeným na tento druh odborné práce pouze hraničně. Na základě toho doporučuji diplomovou 

práci k ústní obhajobě a v závislosti na výsledku ústní obhajoby ji hodnotím klasifikačním 

stupněm 

dobře 

 
V rámci obhajoby bude diplomantka reagovat na aspekty obsažené v posudku.  

 

 

 

 

V Praze dne 21.05.2018      
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