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Posudek školitelky na dizertační práci JUDr. Anny Richterové na téma Zahraniční 

bojovníci a výzvy spojené s jejich trestně právním postihem 

 Zahraniční bojovníci (terrorist fighters) se v posledních letech stali předmětem živého 

zájmu odborníků i států. Ti první se snaží porozumět tomu, kdo tito bojovníci jsou, co je vede 

k tomu, že se angažují v ozbrojeném konfliktu mimo území svého státu, a jaká rizika jsou 

s jejich působením v cílové zemi a s návratem do země původu spojená. Ty druhé se spíše než 

na porozumění zaměřují na prevenci a postih zahraničních bojovníků, které čím dál častěji 

vnímají prizmatem boje proti terorismu. Doktorandka se snaží oba tyto pohledy propojit tím, 

že zkoumá, jestli se hrozba představovaná zahraničními bojovníky a (trestně) právní reakce na 

tuto hrozbu setkávají. Na základě důkladného výzkumu norem a opatření přijatých jak na 

mezinárodní, tak na národní rovině dospívá k závěru, že tomuto tak úplně není a že státy, 

zejména zavedením kategorie zahraničního teroristického bojovníka, učinily současně příliš 

málo i příliš mnoho. Příliš málo proto, že přijatá opatření nejsou při prevenci a stíhání 

zahraničních bojovníků zrovna efektivní. Příliš mnoho proto, že naopak mohou být efektivní 

při dosahování jiných, ne vždy zrovna bohulibých cílů a že zbytečně zastiňují právní nástroje, 

které již státy měly k dispozici v minulosti a jež mohou k omezení jevu zahraničního bojování 

sloužit lépe. Právě tento závěr a jeho podrobné doložení činí z předložené dizertační práce 

originální příspěvek do diskuse o zahraničních bojovnících. 

 Zpracování tématu kladlo na doktorandku nemalé nároky. Téma je živé, neustále se 

vyvíjí, jak ukazuje i skutečnost, že během psaní práce proběhla v ČR první řízení s českými 

zahraničními bojovníky a byla připravena změna trestního zákoníku, která má usnadnit stíhání 

těchto osob (byť změna spadá do kategorie úprav, jež dizertace označuje za problematické). 

K podobnému vývoji dochází i v dalších státech a zatím je jen omezeně reflektován v odborné 

literatuře. Doktorandka v tomto ohledu naštěstí mohla využít, a opakovaně využila, toho, že 

díky působení na Nejvyšším státním zastupitelství a při Eurojustu má přístup do databází 

národních úprav a rozhodnutí, které nejsou běžně dostupné. Z právě řečeného již vyplynulo, 

že téma dizertační práce je stále velmi aktuální. Mohla-li mít doktorandka na počátku studia 

obavy, zda se téma během příštích let nevyčerpá, další běh věcí tyto obavy zcela rozptýlil – 

s návratem zahraničních bojovníků z oblasti Blízkého východu a, částečně, východní Ukrajiny 

a zahájením jejich stíhání v řadě zemí Evropy, včetně ČR, naopak téma nabylo ještě větší 

relevance.  I z toho důvodu by bylo dobré, aby výstupy výzkumu nezůstaly obsaženy jen 

v dizertační práci, ale byly ve větší míře zprostředkovány odborné a laické veřejnosti v ČR i 

mimo ni formou dalších odborných publikací mimo těch, které již vyšly.  
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 Z formálního hlediska má práce všechny požadované náležitosti. Je psána odborným 

jazykem, nevykazuje nijak zásadní množství chyb a překlepů. Práce má 208 stran, z toho je 

175 stran vlastního textu. K tomu je připojen seznam literatury, abstrakty a seznam klíčových 

slov. Dizertační práce vychází z odpovídajícího množství primárních pramenů a sekundární  

literatury. Prameny zahrnují hlavně mezinárodní smlouvy, národní zákony či jiné právní akty 

a rozsudky mezinárodních i vnitrostátních soudů. Jak již bylo řečeno, právě využití velkého 

množství národních rozsudků představuje jeden z přínosů práce. Nejsem si vědoma jiného 

textu na dané téma, který by s národní judikaturou pracoval v takové míře. Literaturu tvoří 

odborné knihy, články a další prameny. K tématu bylo za poslední roky vydáno poměrně 

hodně textů, žádný z těch zásadnějších či častěji citovaných v práci nepostrádám. Ocenění si 

zaslouží to, že doktorandka vedle zdrojů v angličtině, jež v práci z pochopitelných důvodů 

dominují, využila i zdroje v češtině, a reflektovala tak českou debatu k problematice (která 

ostatně není nijak zvláště bohatá).   

 Práce sestává z úvodu, šesti částí dále členěných na kapitoly a podkapitoly a závěru. 

Úvod představuje téma, vysvětluje jeho relevanci a formuluje cíle práce, jimiž je „komplexní 

zmapování a vyjasnění otázky, kdo jsou zahraniční bojovníci, jaké je jejich postavení v 

rámci mezinárodního práva a jaké jsou možnosti jejich případného trestně právního postihu“ 

a zamyšlení „nad tím, nakolik bylo nutné přijetí nové úpravy zahraničních teroristických 

bojovníků“ (str. 9). Tento druhý cíl, byť to v úvodu není zcela zdůrazněno, tvoří i hlavní 

výzkumnou otázku dizertační práce. Úvod dále popisuje strukturu práce a stručně představuje 

metodologii a využité zdroje. První část uvádí kategorii zahraničních bojovníků. Doktorandka 

ukazuje, jak se postupně měnil přístup k osobám odcházejícím bojovat do zahraničí a jejich 

označování (od dobrovolníků před žoldnéře po zahraniční /teroristické/ bojovníky). Poskytuje 

také určitý vhled do možné motivace těchto osob a nabízí historický přehled jejich zapojení 

do ozbrojených konfliktů. 

 Druhá část práce je věnována konceptu zahraničních teroristických bojovníků. Jedná 

se o koncept zavedený Radou bezpečnosti v polovině minulého desetiletí, který se ale během 

několika málo let velmi rozšířil a v současné době tvoří východisko právního režimu pro 

stíhání zahraničních bojovníků v řadě států světa. Doktorandka předkládá výčet a analýzu 

instrumentů, jež se na zahraniční teroristické bojovníky zaměřují (rezoluce RB OSN 2178 

z roku 2014, Protokol Rady Evropy z roku 2015 apod.), a připomíná problémy, jež jsou 

spojené s vymezením pojmu terorismus a s absencí jednotné mezinárodní definice tohoto 

pojmu. Další dvě části práce pojednávají o postavení zahraničních (teroristických) bojovníků 
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ve dvou odvětvích mezinárodního práva – právu lidských práv a mezinárodním humanitárním 

právu. Doktorandka ukazuje, jaká všechna lidská práva absolutní i relativní povahy mohou 

být v rámci tažení proti těmto osobám dotčena, a dokumentuje to na konkrétních příkladech 

z praxe. V části věnované MHP doktorandka zkoumá, jaké právní postavení mají zahraniční 

terorističtí bojovníci zapojení do mezinárodního či vnitrostátního ozbrojeného konfliktu, a 

zamýšlí se nad tím, nakolik je toto postavení slučitelné s právním režimem zavedeným 

k postihu zahraničních teroristických bojovníků. Dochází přitom k závěru, že oba systémy se 

místy zbytečně dublují, místy pak i rozcházejí (postih všech osob, jež se připojí k určité straně 

v konfliktu, za terorismus bez ohledu na reálnou činnost těchto osob).  

 Nejoriginálnější a nejzajímavější část dizertační práce tvoří poslední dvě části, které se 

zaměřují na trestní stíhání zahraničních teroristických bojovníků jednak v oblasti Blízkého 

východu (Sýrie, Irák – primárně osoby napojené na tzv. Islámský stát), jednak na Ukrajině. 

Doktorandce se podařilo vyhledat celou řadu případů, ve kterých byly tyto osoby stíhány na 

národní úrovni v různých státech světa (Belgie, Finsko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, 

Švédsko, USA), včetně České republiky (případy Silovský a Eštu). Doktorandka ukazuje, že 

osoby vracející se z Blízkého východu bývají spíše stíhány za zločiny terorismu či účasti na 

teroristické skupině, byť v poslední době se objevují i stíhání pro běžné trestní činy či zločiny 

podle mezinárodního práva. Naopak u osob vracejících se z Ukrajiny je právní základ pro 

stíhání pestřejší a typicky zahrnuje službu v cizích ozbrojených silách či běžné trestné činy. 

V této souvislosti by bylo zajímavé zjistit, zda rozdíly přístupu kopírují oficiální politiku států 

vůči příslušným konfliktům nebo nikoli. Důkladné prozkoumání a zhodnocení národní praxe 

společně s analýzou právního režimu opřeného o rezoluce RB OSN 2178, právo lidských práv 

a MHP vede doktorandku ke zpochybnění přínosnosti zavedení nové kategorie zahraničních 

teroristických bojovníků a vytvoření právního režimu zaměřeného na stíhání těchto osob pro 

účast na teroristickém jednání či zapojení do teroristické organizace.  

 Doktorandka předložila kvalitní, aktuální a zajímavou práci, která je cenným přínosem 

do diskuse o zahraničních (teroristických) bojovnících. Téma je velmi široké a jistě by bylo 

možno se v práci zaměřit ještě na další jeho aspekty. Např. by bylo možné podrobněji probrat 

postavení zahraničních teroristických bojovníků v rámci mezinárodního trestního práva či 

dopady zařazení do dané kategorie v oblasti udílení statusu uprchlíka. Ambicí práce ovšem 

nebylo pojmout téma zcela vyčerpávajícím způsobem, ale zaměřit se na určité jeho aspekty, 

které doktorandka považovala za důležité a k nimž současně měla, i s ohledem na své odborné 

zaměření a působení, blízko. Mám za to, že tato ambice byla naplněna, a proto předloženou 
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dizertační práci plně doporučuji k ústní obhajobě. Vzhledem k tomu, že otázky k obhajobě 

budou jistě obsaženy v posudcích oponentů/tek, sama coby školitelka žádnou otázku ve svém 

posudku formulovat nebudu a případně k tomuto účelu využiju prostoru v rámci debaty 

během ústní obhajoby. 

 

V Praze dne 26. května 2020 

 

 

                                                                     Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA 

                                                               školitelka 


