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Posudek vedoucí na diplomovou práci Barbary Benešové na téma Právní ochrana 

novinářů v ozbrojeném konfliktu 

Novináři se řadí mezi osoby, které jsou během ozbrojených konfliktů vystaveny 

zvýšenému riziku. Ačkoli v tom nejsou sami, jejich pozice je značně specifická. Na rozdíl od 

běžných civilistů se totiž často nesnaží držet se co nejdále od míst probíhajících bojů, ale 

naopak tato místa úmyslně vyhledávají. Na rozdíl od vojáků tak nečiní s cílem zapojit se do 

bojů, ale proto, aby mohli o průběhu daného konfliktu podávat informace veřejnosti. Mohlo 

by se zdát, že takto specifické skupině osob musí být v rámci mezinárodního humanitárního 

práva vyhrazena zvláštní úprava, jež by zohledňovala jejich postavení. Diplomová práce 

Barbary Benešové nicméně ukazuje, že situace je odlišná a že novináři jsou primárně chráněni 

stejnými normami jako ostatní civilisté. Diplomantka tento stav – z mého pohledu oprávněně 

– kritizuje a vyslovuje se ve prospěch přijetí samostatné mezinárodní úmluvy, jež by se 

zaměřovala výlučně jen na novináře. Ačkoli o vhodnosti tohoto řešení lze mít jisté pochyby, 

diplomantka v práci prokazuje, že se v problematice dobře orientuje a že zvážila pro i proti 

navrhovaného řešení. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu:  

O aktuálnosti zvoleného tématu diplomové práce nelze mít pochyb. Ozbrojených 

konfliktů probíhá ve světě stále velké množství a účast novinářů v nich v posledních letech 

spíše posiluje, než oslabuje. Nové ozbrojené konflikty navíc přinášejí nové formy 

angažovanosti novinářů, o čemž svědčí třeba fenomén tzv. embedded journalists, který 

diplomantka v práci rozebírá.  

Zpracování tématu kladlo na diplomantku spíše větší nároky. Bylo tomu tak ze dvou 

důvodů. Za prvé, jak bylo právě řečeno, přítomnost novinářů v ozbrojených konfliktech 

prochází poslední dobou proměnami, které dosud nebyly v odborné literatuře podrobněji 

reflektovány. Diplomantka se tak v mnoha ohledech pouštěla na neprozkoumanou půdu a 

musela se s problémy vyrovnat bez toho, aniž by se mohla opřít o dostatečné zdroje. S těmi 

ostatně souvisí rovněž druhý důvod obtížnosti zpracování tématu, který spočívá v tom, že 

oproti jiným oblastem MPV a MHP se ochraně novinářů za ozbrojeného konfliktu zatím 

věnovalo jen relativně málo autorů. Platí to především v ČR, kde o problematice psal snad jen 

doc. Balaš. Ani v zahraničí ale situace není nijak slavná. Diplomantka tak byla odkázána 

zejména na primární zdroje. Osobně to považuji tak trochu i za výhodu, protože zde byl větší 

prostor pro osobní názory a menší pokušení nechat se vést již existující literaturou. 
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2. Formální stránka práce a využité zdroje:  

Diplomová práce má slušnou formální i jazykovou úroveň. Práce o celkovém rozsahu 

92 stran (z toho 76 stran vlastního textu) je logicky rozčleněna do úvodu, třinácti kapitol a 

závěru. K nim je připojen seznam použitých zdrojů, seznam zkratek, česky a anglicky psané 

abstrakty a výčet klíčových slov. Součástí práce jsou rovněž přílohy, které obsahují text 

základních dokumentů týkajících se ochrany novinářů za ozbrojeného konfliktu (např. text 

článku 79 Dodatkového protokolu I a text navrhované Mezinárodní úmluvy na ochranu 

novinářů). Diplomantka vycházela z primárních zdrojů (mezinárodní smlouvy, judikatura aj.) 

i sekundární literatury (monografie, články). Z důvodů uvedených výše dominují v literatuře 

obecnější materiály (učebnice MPV a MHP) a zdroje elektronické provenience. Práce se 

zdroji je standardní, způsob jejich citování odpovídá české normě. 

3. Obsahová stránka práce: 

 Diplomantka si v práci klade za cíl zmapovat, jaká je stávající právní úprava postavení 

novinářů za ozbrojeného konfliktu, zvážit, zda je tato úprava postačující, a popř. navrhnout 

cesty jejího zkvalitnění. Právní rámec tvoří mezinárodní humanitární právo. Je zřejmé, že tím 

pádem není obraz právní úpravy zcela komplexní, protože k normám MHP mohou v řadě 

situací přistupovat rovněž normy práva lidských práv či vnitrostátního práva. MHP nicméně 

tvoří základ právní úpravy platné za ozbrojených konfliktů, volba normativního rámce je tedy 

adekvátní zvolenému tématu.  

Diplomantka nejprve představuje jednotlivé kategorie novinářů (váleční dopisovatelé, 

nezávislí novináři, tzv. embedded journalists) a jejich status v MHP. Správně konstatuje, že 

novináři v MHP obvykle požívají statusu civilisty, a obdobně správně si všímá rovněž limitů 

tohoto řešení. Osobně za nejzajímavější považuji pasáže o tzv. embedded journalists, protože 

se jedná o problematiku, které zatím v doktríně mezinárodního práva nebyla věnována 

prakticky žádná pozornost. Po novinářích coby osobách se práce zaměřuje na objekty a 

zařízení využívaná novináři. Opět zde platí, že tyto objekty mají nejčastěji povahu objektů 

civilních, diplomantka ale upozorňuje i na situace, kdy se mohou stát objektem vojenským. 

Za šťastné považuji zapojení konkrétního případu, a to bombardování bělehradského rádia a 

televize ze strany NATO během kampaně v Kosovu v roce 1999, na němž je pěkně 

dokumentována aplikace MHP. 

Jednou z nejzajímavějších částí práce je kapitola 8, ve které diplomantka uvádí důvody 

pro a proti zavedení zvláštního statusu novinářů. Sama se po jejich zvážení přiklání k závěru, 

že tento status by zaveden být měl. Zbytek práce je potom věnován úvahám o tom, jakou by 
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tento status měl podobu. To řeší především kapitola 11 pojednávající o návrhu Mezinárodní 

úmluvy o ochraně novinářů za ozbrojeného konfliktu, předloženém organizací Press Emblem 

Campaign. Rozbor tohoto návrhu se opět řadí mezi ty nejzajímavější a nejpřínosnější části 

práce. Naopak lehce neintegrálně může působit zařazení kapitoly o Radě bezpečnosti (a 

částečně o UNESCO) až za kapitolu 8. Nezdá se totiž, že by rezoluce RB obsahovaly nějaké 

konkrétní návrhy na zlepšení postavení novinářů za ozbrojeného konfliktu, a proto by je spíše 

než mezi návrhy na změnu situace bylo vhodnější řadit mezi instrumenty stávající úpravy. 

Silnou stránkou práce je to, že diplomantka si v úvodu klade výzkumnou otázku, 

kterou po provedení rozboru stávající úpravy (kapitoly 1-7) zodpovídá (kapitola 8) a následně 

se snaží vyvodit z odpovědi důsledky (kapitoly 9-13). Práce tak nenabízí jen čistou deskripci 

existujícího normativního rámce, ale přináší též argumenty ukazující nedostatečnost tohoto 

rámce a na závěr přináší návrhy na jeho zlepšení. Takovéto pojetí práce se mi jeví jako 

šťastné, zvyšuje totiž zájem čtenáře práci dočíst a motivuje jej k tomu, aby se nad otázkami, 

které si diplomantka klade, sám zamyslel. 

4. Závěry a otázky k zodpovězení během obhajoby:  

Diplomová práce Barbary Benešové nazvaná Právní ochrana novinářů v ozbrojeném 

konfliktu splňuje nároky kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, proto ji 

doporučuji k obhajobě. S výhradou úspěšného průběhu této obhajoby ji předběžně hodnotím 

jako výbornou. Během obhajoby by se diplomantka mohla vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. Jaké jsou hlavní odlišnosti právního postavení a právní ochrany poskytované novinářům 

v mezinárodním ozbrojeném konfliktu na straně jedné a v ozbrojeném konfliktu 

vnitrostátním na straně druhé? 

2. Diplomantka podporuje přijetí samostatné úmluvy zaměřené na ochranu novinářů za 

ozbrojeného konfliktu. Je ale vhodné, aby novináři tímto způsobem získali v MHP jakési 

privilegované postavení, které v současné době nemá zřejmě žádná jiná skupiny osob? A 

nebylo by příhodnější posílit ochranu novinářů v rámci existujících instrumentů (např. 

změnou Ženevských úmluv?). Jaké jsou výhody a nevýhody obou možných řešení? 

 

V Praze dne 21. prosince 2012  

 

 

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

Vedoucí diplomové práce 


