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Úvod:  

Problematika dětských vojáků je naléhavé téma, které je v centru pozornosti řady humanitních 

věd. Mezinárodněprávní přístup ke zkoumanému fenoménu dětský voják je legitimní i 

z hlediska právního rámce, který tvoří řada primárních pravidel, jehož efektivita je, vzhledem 

k rostoucímu počtu dětí zneužívaných v nejrůznějších ozbrojených konfliktech, stále ještě 

problematická.  

1) K tématu, metodologii a práci s prameny: 

Zvolené téma diplomové práce je vhodným příspěvkem ke zkoumání problematiky dětských 

vojáků, zejména s ohledem na snahu autorky prozkoumat otázky, jejichž legitimita je spojena 

s postavením dítě – voják nejen jako oběti, ale i s možným pachatelem válečných zločinů. Což 

zejména v některých zemích může neblaze ovlivnit i další osud dítěte. 

Metodologický přístup odpovídá odbornému, systematickému uchopení zvoleného tématu. 

Kromě stanoveného cíle jsou v úvodní kapitole vymezeny hlavní teze práce i použitá metoda. 

Podstatné je, že struktura díla i obsah jednotlivých kapitol zvolenou metodologii úspěšně 

naplňují. V souladu s autorčiným záměrem je i práce s použitými prameny. Autorka důsledně 

vychází z existujícího mezinárodněprávního rámce, upravujícího v závazné formě potírání této 

nežádoucí praxe, na které se podílejí nejen státy, ale velkou měrou i nestátní aktéři, využívající 

dětské vojáky v nejrůznějších lokálních bojových akcích.  

Autorka v souladu s právními principy ochrany dětí analyzuje relevantní pravidla 

humanitárního práva, jakož i kodex lidskoprávních úmluv univerzální, regionální i 

specializované povahy. Do příslušného právního rámce začleňuje též mezinárodní právo trestní, 

kvalifikující používání dětských vojáků jako zločin podle mezinárodního práva. V kontextu 

trestní odpovědnosti osob za mezinárodní zločiny, kde pachatel nemusí vždy být jen osoba 

v postavení orgánu státu, ale též příslušník nestátních organizovaných skupin, rozebírá autorka 

i problematiku možné trestní odpovědnosti dětských vojáků za zločiny podle mezinárodního 

práva. Z hlediska otázky pramenů nalézá diplomantka mezinárodněprávní základ pro řešení 

sociálněprávní a do značné míry kontroverzní otázky s tím, že se opírá například o Římský 

statut v otázkách zavinění a hranice trestní odpovědnosti. S ohledem na dosud neustálenou a 

diskusní povahu této otázky je zde oprávněným zdrojem nauka mezinárodního práva, v níž se 

autorka zjevně dobře orientuje.  

2) K obsahu práce: 

Struktura práce odpovídá zvolenému tématu. Její členění do tří kapitol a obsahu odpovídajících 

podkapitol je logické a přehledné. Rovněž po obsahové stránce práce vykazuje požadovanou 

odbornou úroveň. K ocenění je především systematické zkoumání materie v rámci tří kapitol, 

z nichž prvá obsahuje kromě úvodu do zkoumané problematiky vymezení relevantních pojmů 

i stručný historický exkurz do tématu dětský voják. Vhodné je i začlenění dvou vybraných 

konfliktů s velkou účastí dětských vojáků. 



V následující kapitole se pak autorka věnuje mezinárodněprávní normativě sledující ochranu 

dítěte obecně a ve válečných situacích speciálně. Skutečnost, že se pozitivně právní úprava 

daného problému nadále rozšiřuje, reflektuje autorka zařazením mezinárodního trestního práva 

nejen v jeho smluvní formě (Římský statut), ale i v normách obecného mezinárodního práva 

s kogentní efektivitou. Rekrutování a používání dětských vojáků kvalifikované jako zločin 

podle mezinárodního práva je tak nezpochybnitelnou součástí ochrany dítěte za ozbrojeného 

konfliktu.  

V samostatné kapitole pak autorka otevírá diskusi na téma trestního stíhání dětských vojáků za 

zločiny podle mezinárodního práva. Zde se opírá zejména o práce renomovaných 

mezinárodněprávních odborníků.  

3) Hodnocení formální stránky práce: 

Po formální stránce je k ocenění její dobrá úroveň stylistická. Rovněž odborný jazyk práce je 

na požadované úrovni. Poznámkový aparát i seznam literatury jsou kvalifikovaně zpracovány 

a vhodně doplňují velmi dobrou úroveň práce. 

4) Otázka k zodpovězení v ústní obhajobě: 

Princip ochrany práv dítěte ve všech situacích lze považovat za abstraktní vyjádření velkého 

souboru konkrétních pravidel, z nichž některé jsou upraveny ve smluvní formě a jiné jsou 

součástí mezinárodního obyčejového práva, otázka proto zní: 

Jak z tohoto formálně právního hlediska posuzovat možnou trestní odpovědnost dítěte 

v tíživých situacích obecně, a za zločiny podle mezinárodního práva zejména?  

Je přípustné – nejen z hlediska morálních norem – ale i z logiky stávající právní úpravy, aby 

dítě mohlo být zároveň obětí i pachatelem? 

5) Celkové hodnocení: 

Práce ve svém celku plně odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a doporučuji 

ji k obhajobě. Předběžně ji hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze, dne 11.6.2019                                              doc. dr. S. Hýbnerová CSc. 

        vedoucí diplomové práce 

 


