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Posudek školitelky na diplomovou práci Michaely Jarkovské na téma Odpovědnost za 

mírové operace Organizace spojených národů 

 Diplomová práce čítající 69 stran (z toho 52 strany vlastního textu) se zabývá 

zajímavým a prozatím jen omezeně zpracovaným tématem mezinárodněprávní odpovědnosti 

za mírové operace OSN. Diplomantka se zamýšlí nad tím, zda za jednání příslušníků těchto 

operací nese/měla by nést odpovědnost OSN, nebo členské státy. Mezi klady práce patří jasná 

struktura, slušná jazyková úroveň, přehledná argumentace i to, že se diplomantka seznámila 

s poměrně značným množstvím primárních pramenů i sekundární literatury dostupné v češtině 

i angličtině. Mezi hlavní nedostatky práce se řadí to, že otázku odpovědnosti v podstatě 

redukuje na otázku přičitatelnosti a s tématem se celkově vyrovnává na poměrně malém 

prostoru ne zcela odpovídajícím jeho významu a komplexnosti. 

 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma práce je dobře zvoleno, neboť je aktuální, zajímavé a přinejmenším v českém 

prostředí prozatím jen velmi omezeně zpracované. Aktuálnost tématu se odvíjí od výrazného 

navýšení počtu mírových operací OSN ve světě, k němuž došlo po skončení studené války a 

jež vyvolalo celou řadu nových právních problémů, zejména právě otázku odpovědnosti za 

jednání příslušníků těchto operací. Téma není jednoduché a vyžaduje dobrou znalost několika 

oblastí mezinárodního práva (systém OSN, odpovědnost státu, odpovědnost mezinárodních 

organizací apod.) i důkladné prostudování řady primárních i sekundárních pramenů. 

Diplomantka se s těmito výzvami přes určité nedostatky, jež budou uvedeny dále, vyrovnala 

vcelku se ctí. 

  

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Práce má slušnou formální a jazykovou úroveň, byť není prostá gramatických chyb a 

překlepů (chyby v interpunkci, velká písmena, některé anglicismy apod.). Úroveň češtiny si 

nicméně zaslouží ocenění ve světle toho, že diplomantka není české národnosti a čeština 

nepatří mezi jazyky s jednoduchou gramatikou. Při zpracování práce bylo využito řady 

primárních materiálů (mezinárodní smlouvy, dokumenty OSN, rozhodnutí mezinárodních 

soudních a kvazisoudních orgánů) i sekundární literatury (knihy, články atd.). Většina těchto 

pramenů je z logických důvodů v angličtině, diplomantka se ovšem seznámila i s omezeným 

okruhem česky psané literatury, jež k tématu v současné době existuje, a to literatury psaní 

z pohledu mezinárodního práva i z pohledu teorie mezinárodních vztahů.  
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3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce je rozčleněna do úvodu, čtyř kapitol a závěru, k nimž je připojen 

seznam použité literatury, seznam klíčových slov a česky a anglicky psané shrnutí. V úvodu 

diplomantka představuje téma a nastiňuje cíl práce, jímž je určit, který subjekt mezinárodního 

práva nese odpovědnost za jednání příslušníků mírových operací OSN. Zmíněna je též 

struktura práce a hlavní využité prameny. První tři kapitoly seznamují čtenáře se základními 

pojmy a právním rámcem, ve kterém se práce pohybuje.  

Kapitola 1 analyzuje pojem mírových operací OSN a provádí klasifikaci těchto 

operací. Z široké plejády mírových operací se práce primárně zaměřuje na operace na udržení 

míru (peace-keeping). Stranou pozornosti naopak zůstávají operace na vynucení míru (peace 

enforcement) podle kapitoly VII a také většina dalších typů mírových operací. To poněkud 

odporuje tvrzení, podle něhož by se práce měla věnovat „všem typům operací, s výjimkou 

donucovacích akcí Rady bezpečnost“ (str. 15). Kapitoly 2 a 3 přinášejí obecný výklad týkající 

se odpovědnosti státu a odpovědnosti mezinárodních organizací. Ačkoli tato témata jsou pro 

práci relevantní, je otázkou, nakolik bylo třeba věnovat jejich analýze in abstracto tak velký 

prostor (15 str.). Obdobně je sporné, zda bylo třeba podrobně diskutovat otázku právní 

subjektivity OSN, která je dnes zpochybňována opravdu jen výjimečně. 

Těžištěm práce je jednoznačně kapitola 4, která se věnuje vlastnímu tématu práce a 

pokouší se zodpovědět v úvodu nastolenou otázku.  Na počátku kapitoly se diplomantka 

zamýšlí nad tím, jaká jednání příslušníků mírových operací mohou vyvolat mezinárodní 

odpovědnost OSN či jednotlivých států přispívajících do těchto operací. Diplomantka uvádí 

prameny, které podle jejího názoru obsahují pravidla regulující činnost mírových operací. 

V tomto kontextu zarazí zařazení směrnic generálního tajemníka či praxe mírových operací. 

Není zcela jasné, jakou právní relevanci diplomantka těmto aktům přiznává a zda je skutečně 

řadí mezi prameny práva. Určité nejasnosti se týkají i vázanosti OSN normami obyčejového 

práva a normami ius cogens. Jak např. interpretovat větu, podle níž „OSN vstoupila do 

odpovědnostního režimu za porušení humanitárního práva ONUC, které jí dle OSN bylo 

přičitatelné“ (str. 31)? Nesourodě působí zařazení pasáže o odpovědnosti jednotlivce, neboť 

práce se koncepčně zaměřuje poněkud jiným směrem. 

Zajímavé poznatky a postřehy obsahují kapitoly 4.2-4.6, ve kterých se diplomantka 

zamýšlí nad přičitatelností jednání příslušníků mírových kontinentů státům a OSN. Kapitoly 

ukazují, že mezi postoji jednotlivých relevantních aktérů (Komise OSN pro mezinárodní 

právo, praxe OSN, judikatura soudů, doktrína) neexistuje úplná jednota. Komise pro 
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mezinárodní právo vychází ze standardu efektivní kontroly, jíž se rozumí faktická kontrola 

nad určitým konkrétním jednáním. Komise nicméně nevylučuje ani souběžnou přičitatelnost 

jednání několika aktérům. Praxe OSN ovšem podle diplomantky ukazuje ochotu OSN převzít 

odpovědnost za širší okruh jednání, než by odpovídalo standardu efektivní kontroly, a 

postzpovat podle čl. 6 Návrhu článků. Tato skutečnost poněkud odporuje tvrzení diplomantky 

o tom, že „v kontextu mírových operací je použitelnost čl. 6 Návrhu článků /.../ v praxi 

limitovaná“ (str. 33). Je též otázka, nakolik jsou příklady praxe OSN, které práce zmiňuje na 

str. 36-38, reprezentativní a zda představují pravidlo, nebo spíše výjimku z pravidla. 

Kapitola 4.4 zkoumá organizační strukturu mírových operací OSN. V této kapitole by 

se vyloženě nabízelo využít poznatků přímo z reálné praxe mírových operací a podrobněji se 

podívat na to, jak byla otázka řešeno v konkrétních operací. Je škoda, že diplomantka toto činí 

jen omezeně a jejím primárním východiskem jsou obecné předpisy a stanovisko nauky. 

Kapitola 4.5 je věnována přístupu judikatury a doktríny. V rámci judikatury je využito case 

law nizozemských a britských soudů, ESLP a ICTY. Znamená to, že soudy jiných států se 

k otázce zatím nevyjadřovaly? Doktrína, byť je zmíněna v nadpisu kapitoly, autonomně 

rozebírána není. To je nicméně z větší části kompenzováno tím, že její názory jsou v práci 

citovány průběžně. V poslední kapitole (4.6) se diplomantka snaží ukázat, proč by ideálním 

řešením byla souběžná odpovědnost OSN a příslušných států. Tato myšlenka je nepochybně 

zajímavá práce uvádí přesvědčivé důvody v její prospěch (str. 48-49). Bohužel není zcela 

jasné, jak by realizace této souběžné odpovědnosti měla vypadat a zda by se souběžná 

odpovědnost týkala jednání příslušníků určité mírové operace obecně (část jednání by byla 

přičitatelná státu, část OSN), nebo v konkrétní rovině (za jedno jednání by nesla souběžnou 

odpovědnost OSN i státy). 

 

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

V rámci ústní obhajoby by se diplomantka mohla vyjádřit – kromě otázek položených 

výše – k následujícím otázkám:  

A) Diplomantka z definice mírových operací, jimiž se v práci zabývá, vyloučila operace na 

vynucení míru a činnost vojenských pozorovatelů a civilních složek OSN. Byla by 

pravidla řídící přičitatelnost za jednání příslušníků těchto operací jednotlivým subjektům 

výrazně odlišná od pravidel řídících přičitatelnost za jednání příslušníků operací na 

udržení míru a v čem by případě spočívaly hlavní rozdíly?  
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B) Na str. 32 se diplomantka krátce zabývá odpovědností jednotlivce. Vztahují se na tuto 

odpovědnost stejná pravidla jako na odpovědnost státu či OSN, nebo je režim individuální 

trestní odpovědnosti nastaven odlišně (a v čem případně spočívají hlavní rozdíly)? 

C) Jak diplomantka chápe institut souběžné odpovědnosti, jímž se zabývá v kapitole 4.6? 

 

5. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Michaely Jarkovské nazvaná Odpovědnost za mírové operace 

Organizace spojených národů  splňuje přes některé nedostatky nároky kladené na diplomové 

práce na Právnické fakultě UK, a proto ji doporučuji k obhajobě. Diplomantka si samostatně 

vyhledala relevantní zdroje, které podrobila kritické analýze. Prokázala přitom dobrou znalost 

mezinárodního práva i schopnost vytvořit si na téma vlastní názor. Práce sice mohla jít 

v některých oblastech do hloubky, to ale nesnižuje její celkově velmi slušnou úroveň. 

 

V Praze dne 25. listopadu 2011 

 

 

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

 


