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Posudek oponenta disertační práce 

 

Doktorandka: JUDr. Anna Richterová 

Název práce: Zahraniční bojovníci a výzvy spojené s jejich trestně právním postihem 

Obor: mezinárodní právo 

Program: Teoretické právní vědy 

 

 

I. Výsledky práce 

Doktorandka předložila práci v rozsahu 182 s. vlastního tištěného textu (dále 

doplněnou o anglické resumé a seznam literatury), ve skutečnosti ale delší (479 810 znaků). 

Práce se zabývá jednak pojmem a právní úpravou zahraničních bojovníků (popř. zahraničních 

teroristických bojovníků), jednak jejich trestně právním postihem. Jde o mimořádně 

zajímavou a náročnou problematiku, která ukazuje, jak složitě se mezinárodní a vnitrostátní 

(trestní) právo vypořádává s tímto jevem. Hned na začátku je třeba říci, že doktorandka se 

s náročným úkolem vyrovnal velmi úspěšně. Práce nejen shrnuje dosavadní znalosti, ale 

přináší ve velké míře nové poznatky, zejména pokud jde o srovnání přístupu legislativy a 

soudní praxe v České republice a vybraných evropských zemích a USA.   

 

II. Aktuálnost zpracovaného tématu 

Téma práce sice není zcela nové (jak ukazuje i historický pohled na problém 

dobrovolníků a žoldnéřů), ale má nové aspekty a je stále mimořádně aktuální. Jak výstižně 

autorka zmínila v úvodu (s. 8), „v posledních letech tento jev dostal nový a alarmující rozměr 

kvůli desítkám tisíc osob, které zapojovaly do ozbrojených sil Islámského státu a dalších 

podobných entit“. Autorka tudíž byla postavena před obtížný úkol, zmapovat problém, který 

se neustále mění. Vyžadovalo to opravdu velmi náročnou a pečlivou práci a studium 

primárních zdrojů (smluv, rezolucí RB OSN, mezinárodní i národní judikatury), ale také 

poměrně bohaté, především zahraniční odborné literatury, kterou velmi důkladně zmapovala. 

Tematicky práce zasahuje do oblastí lidských práv, mezinárodního humanitárního práva a 

mezinárodního trestního práva. Přitom nezapomněla ani na domácí odbornou literaturu. Je 

k ocenění, že autorka velmi úspěšně spojil praktickou zkušenost a znalosti načerpané ve své 

práci na státním zastupitelství, ale zejména v Úřadu prokuratury Mezinárodního trestního 

tribunálu pro bývalou Jugoslávii a u agentury Evropské unie pro mezinárodní justiční 

spolupráci Eurojust. V tom je nesporný přínos této disertační práce. 
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III. Struktura práce – zvolené metody zpracování 

 Práce má vcelku dobře promyšlenou strukturu, která je adekvátním zvolenému tématu, 

je rozdělena do šesti na sebe navazujících větších částí (vedle úvodu a závěru). Pokud jde o 

zvolené metody zpracování, práce se jim věnuje explicitně, byť poměrně stručně v úvodu 

(popis, analýza a komparace).  

Po stručném úvodu, který obsahuje jednak zdůvodnění struktury, jednak vymezení 

pojmů a metodologie práce, následuje v části I vymezení pojmu zahraniční bojovník, včetně 

srovnání s podobnými pojmy a historie zapojení osob do ozbrojeného konfliktu v zahraničí. 

Část II pak představuje právní úpravu týkající se zahraničních teroristických bojovníků 

(rezoluce OSN, regionální právní instrumenty v Evropě a Africe), ale také nutný exkurs 

týkající se definice terorismu.  

 Část III se věnuje problematice ochrany lidských práv v rámci boje proti terorismu, 

část IV pak zkoumá status zahraničních bojovníků v ozbrojeném konfliktu (z hlediska MHP), 

a to včetně jejich individuální trestní odpovědnosti za zločiny podle mezinárodního práva. 

Poslední dvě části se zaměřují na národní soudnictví a trestní odpovědnost zahraničních 

bojovníků, a to nejprve v kontextu ISIS (Irák a Sýrie), poté na Ukrajině, což je aktuálnější 

problém z hlediska České republiky.       

Práce je konečně završena přiměřeně rozsáhlým, výstižně shrnujícím závěrem, který 

poukazuje na dosažený stav, ale i na problémy a možná řešení de lege ferenda z perspektivy 

ČR.   

 Konečně ke způsobu práce s prameny a literaturou, citování a poznámkovému aparátu 

nelze mít výhrad, je přesné a pečlivé, jediná výtka se vztahuje k tomu, že v několika odkazech 

chybí uvedení přesné stránky.     

 

IV. Připomínky k textu 

Ke každé práci lze mít určité připomínky, ale zde téměř žádné nejsou. Snad jen bych 

doporučil zamyšlení nad v minulosti hojně používaným pojmem „dobrovolníci“ (nejen ve 

starší době, ale i v občanské válce ve Španělsku a v korejské válce). Není zde hlavně 

souvislost s dříve silně akcentovaným institutem neutrality v právu ozbrojených konfliktů? O 

tom by možná mohl svědčit poměrně přísný a konzistentní trestní postih dobrovolníků či 

zahraničních bojovníků ve Švýcarsku, ovšem též s přihlédnutím k rozdílům mezi prostou a 

trvalou neutralitou. Na druhé straně souhlasím s autorkou, která vidí určitou analogii mezi 
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situací dobrovolníků ve španělské občanské válce a současným konfliktem na východě 

Ukrajiny.        

     

V. Jazyková a grafická úroveň 

 Disertační práce, včetně příloh, má velmi dobrou grafickou úroveň. Je napsána velmi 

čtivě a zároveň odborným právnickým jazykem. Po formální stránce je vyhotovena pečlivě a 

s poměrně malým počtem překlepů na tak rozsáhlou práci. Vytknul bych snad jen 

v podnadpisu I.1.3. špatnou gramatiku ve francouzštině (má být Légion étrangère française).    

 

VI. Otázky k obhajobě 

Pro účely ústní obhajoby navrhuji, aby doktorandka odpověděla na následující otázky: 

1) Je třeba rozlišovat mezi „zahraničními bojovníky“ a „zahraničními teroristickými 

bojovníky“?  

2) Nemá postih zahraničních bojovníků za účast v teroristické organizaci vést k selektivnímu 

postihu některých osob, při vyloučení příslušníků PMSC?  

3) Z hlediska mezinárodního práva a české trestní politiky, měl by být účastník ozbrojeného 

konfliktu na povstalecké straně (např. Ukrajina), který se nedopustil terorismu ani zločinů 

podle mezinárodního práva, vůbec trestně stíhán (princip nullum crimen sine lege)? 

 

VII. Závěry 

Přes drobné připomínky a dotazy obsažené v posudku se domnívám, že autorka ve své 

disertační práci plně prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru a předložila 

kvalitní disertaci. Práci tudíž doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertační práce a jsem připraven po její úspěšné obhajobě podpořit také návrh na udělení 

titulu „doktor“ (PhD.). 

 

V Praze dne 27.8.2020 

 

 

Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

oponent disertační práce 


