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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Diplomantka se ve své práci zabývá stále aktuální otázkou, která není navíc v české 

mezinárodněprávní literatuře příliš zpracována. Ochrana žurnalistů je není nikterak tématem 

marginálním. Jsou to právě žurnalisté, kteří nasazují své životy a zdraví jen proto, aby poskytly 

informace o ozbrojených konfliktech a pomáhají tak chránit civilizaci před rozšíření konfliktů. Jsou to 

právě žurnalisté, kteří poukazují na porušování základních lidských práv v těchto konfliktech. Právě 

jejich práce pomáhá udržovat v současném vzájemně se propojeném světě společenské svědomí v 

pohotovosti a přispívá k ochraně těch skutečně nejohroženějších. Stejně tak je stále aktuální diskuse o 

efektivní ochraně, jež by měla být novinářům v ozbrojeném konfliktu, dlužno zda mezinárodním nebo 

vnitřním, poskytnuta. Diplomantka se pustila do tématu neohroženě a ve své práci se snaží rozebrat 

oba názorové póly, přičemž se názorově kloní spíše k zastáncům větší formalizace ochrany a rozšíření 

kategorií chráněných osob právě o novináře. Je poněkud zarážející, že natolik citlivé téma, jakým 

bezesporu ochrana novinářů je, nepřitahuje celosvětově mnohem větší pozornost. Novináři se patrně 

spíše než sobě samým věnují ohroženým bližním. Možná právě to je důvod, proč si vybrala 

diplomantka právě toto téma. Novináři si jistě zaslouží, aby jim jejich péči o ostatní někdo alespoň 

částečně vrátil.  

 

Autorka dělí práci do dvou částí, v první se v podstatné míře věnuje rozboru platného mezinárodního 

humanitárního práva upravujícího danou matérii, druhá pak pojednává o mezinárodních mezivládních 

a nevládních organizacích, které se v té či oné míře ochranou novinářů zabývají. První část je 

rozdělena do sedmi kapitol. Kapitoly 4 až 6 se poněkud vzdalují zvolenému tématu, i když jistou 

souvislost lze vidět i lze. I přes určitou nesourodost jde  o  i v těchto kapitolách o zajímavý pohled na 

humanitárně právní téma, které si zaslouží pozornost. Autorka je navíc popsala poměrně přehledně a 

zajímavě. Druhá část je poněkud popisnější a možná by si jednotlivé kroky přijímané k ochraně 

novinářů na mezinárodní úrovni zasloužily poněkud hlubší analýzu. Práce je zpracována velmi slušně, 

jedinou výtku lze tak mít k poměrně lakonickým závěrům.  

 

2. Náročnost tématu: 



 

Zpracování práce vyžadovalo důkladnou analýzu relevantních mezinárodních hard-law a soft-law 

instrumentů. Diplomantka se musela seznámit s celou řadou dokumentů přijímaných na mezivládní a 

nevládní úrovni, systematicky je roztřídit a následně analyzovat. I přes některé dílčí připomínky se 

diplomantce podařilo traktovanou materii s přehledem analyzovat a syntetizovat ve srozumitelných 

závěrech. 

 

3. Hodnocení práce: 

 

Předložená práce je systematicky členěna, autorka se drží zvolené struktury, rozsah, jazykový styl a 

formální úroveň jsou na velmi slušné úrovni, která přinejmenším zcela odpovídá požadavkům 

kladeným na obdobný typ prací. Při zpracování vycházel diplomantka z poměrně značného množství 

primárních a sekundárních zdrojů, které standardně cituje. V práci se nebojí kriticky hodnotit stávající 

právní úpravu a přicházet s vlastními návrhy legis ferendae. Na práci resp. na stylu zpracování patrné 

zaujetí, s nímž byla diplomová práce napsána a je zjevné, že si prokazuje schopnost přehledně 

zpracovat jakoukoliv zvolenou materii. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Neobáváte se, že by jakékoliv viditelné označení novinářů mohlo vystavovat jejich nositele do většího 

rizika než žádné označení. Neupozorňovalo by takovéto označení strany konfliktu na to, že se v 

blízkosti konfliktu pohybuje nepohodlný svědek, kterého je nejlepší se zbavit. 

 

Který z citovaných doporučujících dokumentů považujete z hlediska použitelnosti k ochraně novinářů 

za nejpropracovanější a který z nich má naopak největší šanci prosadit se jako obecně závazný. 

 

Mohou tyto dokumenty přispívat ke vzniku obyčejových pravidel mezinárodního práva v dané oblasti? 

 

5. Doporučení: 

 

Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím kladně, doporučuji ji proto k ústní obhajobě. 

 

V Praze dne   . ledna 2013 

 

 

 

Vladimír Balaš 


