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Oponentský posudek na rigorózní práci 

 

Autor: Mgr. Darja Pivcová 

Téma: Mezinárodní smluvní ochrana kulturního dědictví lidstva 

 

1. Úvod 

Rigorózní práce na téma „Mezinárodní smluvní ochrana kulturního dědictví lidstva“  

Mgr. Darji Pivcové je zpracována v celkovém rozsahu 140 stran, včetně seznamu zdrojů, čtyř 

příloh a povinných náležitostí (abstrakty, klíčová slova). Výklad je, kromě úvodu a závěru, 

členěn na pět částí věnovaných postupně mezinárodním úmluvám na ochranu kulturního 

dědictví lidstva, subjektům a aktérům v oblasti ochrany kulturního dědictví, právním 

principům v ochraně kulturního dědictví, mezinárodněprávní odpovědnosti za ochranu 

kulturního dědictví a řešení sporů v souvislosti s ochranou kulturního dědictví. Jednotlivé 

části jsou zakončeny dílčími shrnutími. 

 

2. Téma 

Téma, které si autorka pro svou rigorózní práci zvolila, považuji za zajímavé a aktuální, a 

to jak z pohledu věcného (velké množství kulturních objektů v řadě zemí světa je vystaveno 

riziku poškození či zničení, ať už úmyslného či v důsledku nedostatku vůle či prostředků na 

jejich ochranu), tak zejména právního. Téma mezinárodněprávní ochrany kulturního dědictví 

vyvolává řadu poměrně složitých právních otázek (samotné vymezení pojmu kulturní 

dědictví, existence obyčejových pravidel pro jeho ochranu, mezinárodněprávní odpovědnost 

v případě jeho poškození či zničení a další), kterým je českou odbornou právní literaturou 

věnována jen omezená pozornost.  

S výše uvedeným souvisí i hodnocení tématu jako dosti náročného. Kulturního dědictví, 

resp. kulturních objektů, se týká řada mezinárodních úmluv, které se zabývají různými dílčími 

otázkami (ochrana různých druhů, resp. forem, kulturního dědictví, ochrana vlastnictví 

kulturních objektů, ochrana kulturního dědictví ve specifických situacích apod.), aniž by však 

byly významnějším způsobem provázány. Komplexní zpracování tématu na úrovni rigorózní 

práce klade na rigorozanta poměrně značné požadavky spočívající zejména ve schopnosti 

analýzy relevantních právních textů a následné syntézy nabytých poznatků. Nutná je také 

orientace v souvisejících institutech mezinárodního práva (koncept společného dědictví 

lidstva, mezinárodněprávní odpovědnost) a schopnost práce se zahraniční odbornou 

literaturou.  

 

3. Hodnocení  

Hodnocení zpracování tématu je složitější, rozdělím jej proto na několik částí, a to na 

hodnocení cílů a použitých metod, hodnocení struktury práce, hodnocení formální stránky a 

hodnocení obsahové.  
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3.1. Cíle a použité metody 

Autorka v úvodu práce uvádí, že účelem práce je „snaha zjistit, jestli existuje taková 

mezinárodní právní úprava, která dokáže účinně ochránit kulturní památky před jejich zkázou 

a zničením a účinně napomoci k jejich zachování, rozvoji a schopnosti předat je budoucím 

generacím“ (str. 7). Cíl práce je srozumitelný a odpovídající vědecké práci tohoto stupně a 

autorka ho v zásadě i naplňuje, byť ke zpracování tématu mám řadu výhrad, jak bude 

uvedeno dále.  

Co se týká použitých metod, autorka se v úvodu práce touto otázkou nezabývá, z práce 

je však zřejmé, že uplatňuje metodu deskripce a částečně též metodu analýzy. Pouze v malé 

míře se uplatňuje metoda syntézy, která by přitom ve vědecké práci této úrovně měla být 

zásadní. Bohužel poměrně časté je využití „metody“ opisu odborné literatury, což je přístup, 

který by se naopak ve vědeckých pracích měl omezovat na minimum. 

 

3.2. Struktura   

Struktura práce je v zásadě logická a srozumitelná, mám k ní nicméně některé dílčí 

připomínky. Zásadní připomínku směřuji k uspořádání části druhé práce, která se zabývá 

mezinárodními úmluvami na ochranu kulturního dědictví, konkrétně k řazení úmluv. Autorka 

úmluvy řadí „chronologicky podle toho, jak vstupovaly v platnost“ (str. 10). Domnívám se, že 

toto kritérium řazení úmluv je pro vědeckou práci to nejméně vhodné, nijak totiž 

nereflektuje obsah úmluv a jejich vzájemné souvislosti (zcela tedy rezignuje na uplatnění 

výše uvedené metody syntézy). Autorka zejména nelogicky směšuje úmluvy, jejichž cílem je 

ochrana některé z forem kulturního dědictví jako hodnoty pro lidstvo, a úmluvy, jejichž cílem 

je ochrana vlastnického či obdobného práva k objektům kulturní povahy. Nalezení vhodného 

kritéria pro rozčlenění exitujících úmluv na ochranu kulturního dědictví jistě není snadné, 

autorka se o ně nicméně měla alespoň pokusit (nabízí se např. členění dle cíle na ochranu 

kulturních statků během ozbrojeného konfliktu, ochranu vlastnických či obdobných práv 

k objektům kulturní povahy a ochranu různých druhů, resp. forem, kulturního dědictví). U 

části třetí nerozumím, proč ji autorka nazývá „Druhy pravidel a zásad – právní principy“ a 

nikoliv např. „Právní principy v ochraně kulturního dědictví“, když se v ní žádnými jinými 

druhy pravidel nezabývá.  

 

3.3. Formální stránka  

Předložená práce má standardní grafickou úpravu, autorka vhodně využívá poznámek 

pod čarou a zdůrazňuje významné části textu kurzívou či tučně. Přesto mám k formální 

stránce práce několik připomínek. První, méně významná, se týká drobných chyb a překlepů 

(špatně použitá interpunkce, chybějící písmena či diakritická znaménka, shoda podmětu s 

přísudkem), které bylo jistě možné odstranit pečlivější závěrečnou korekturou textu. I druhá 

připomínka je spíše drobnější, jedná se o absenci seznamu použitých zkratek a nerozlišování 

mezi monografiemi, odbornými články a dalšími typy publikací (dokumenty mezinárodních 

organizací) v seznamu literatury. Třetí, již významnější připomínku směřuji k použitému stylu. 
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V řadě případů je zřejmé, že autorka pouze překládá z použité zahraniční odborné literatury, 

věty neodpovídají pravidlům konstrukce vět v českém jazyce a jsou špatně srozumitelné (viz 

např. „Úmluva upravuje kulturní dědictví na 3 prioritních úrovních: evropské, vnitrostátní a 

regionální integraci.“ na str. 42, „Svoboda rybaření pro archeologické a historické objekty je 

zcela zakázána.“ na str. 58, „Jakožto završení vývoje mezinárodního trestního práva, vznikly 

tyto výdobytky díky objevení lidských práv a ochrany menšin.“ na str. 85, „S ohledem na 

zaměřování kulturního vlastnictví k získání nutného vojenského cíle, je zjevné, že mezinárodní 

právo může hrát velice významnou roli v zmírnění potencionálně ničivého jednání státu.“ na 

str. 96 a další). Konečně čtvrtá připomínka, tentokrát zásadní povahy, se týká odkazů na 

použité zdroje. Autorka nejenže nepoužívá jednotnou formu (někdy uvádí ISBN kód, většinou 

však nikoliv), ale její odkazy v mnoha případech nevyhovují minimálním požadavkům na 

identifikaci díla; u většiny citovaných děl chybí nakladatel či instituce, v jejímž rámci bylo dílo 

vydáno (autorka se omezuje na jméno autora, název díla a rok vydání), u odborných článků 

v několika případech chybí číslo periodika, u informačních dokumentů mezinárodních 

organizací publikovaných na internetu chybí URL a datum přístupu. Obdobné ledabylé 

uvádění odkazů na použitá díla považuji ve vědecké práci za významný nedostatek. 

 

3.4. Obsah 

Autorka se snaží přistoupit ke zpracování tématu komplexně, což je jistě třeba ocenit 

(její práce dobře ukazuje, že kulturním dědictvím nejsou jen „památky UNESCO“, tedy 

objekty zahrnuté v Seznamu světového dědictví). Vhodný je i výběr použité odborné 

literatury, méně však už práce s ní. Velmi často použitou „metodou“ je přebírání textu 

(nikoliv pouze základních myšlenek!) ze zahraničních odborných zdrojů (zřetelné je to např. 

na str. 10-13, 57-59, 76-78, 94-96, 96-98, ale tento postup je uplatněn i na řadě jiných míst 

textu). Navíc autorka odkazuje na odbornou literaturu i v případech, kdy by bylo na místě 

odkázat na primární zdroj; jedná se například o den vstupu mezinárodní úmluvy v platnost či 

číslo, pod nímž byla v České republice publikována ve Sbírce mezinárodních smluv (např. 

pozn. pod čarou č. 45 či 127), obsah  mezinárodní úmluvy (např. pozn. pod čarou č. 73, 75, 

78, 91, 106, 108, 138 a další), obsah či datum přijetí „prováděcího“ dokumentu (např. pozn. 

pod čarou č. 65, 74, 78, 125 a další) či obsah rozsudku mezinárodního soudu (např. pozn. pod 

čarou č. 255, 256 či 261). Místo aby jednotlivé právní akty (smlouvy, rozsudky) sama 

analyzovala a odbornou literaturu využila pro podporu svých závěrů či naopak polemiku 

s nimi, pracuje autorka s odbornou literaturou buď jako s nezpochybnitelnou autoritou, nebo 

si její pomocí usnadňuje práci (zejména když neusiluje o vyhledání primárního zdroje 

informace). Bohužel toto nevhodné používání odborné literatury má řadu negativních 

důsledků.  

V první řadě text není na některých místech „český“, jak už bylo uvedeno výše, což 

ovlivňuje jeho srozumitelnost (nejedná se přitom jen o nesrozumitelnost jazykovou, ale i 

věcnou, viz např. věta „To může znamenat, že pobřežní stát může požívat podstatně širších 

práv, pokud je vrak zanořen do písku nebo je pokrytý ústřicemi nebo jinými mořskými 

živočichy, ohledně nichž již svá svrchovaná práva vykonává na základě ustanovení úmluvy o 
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mořském právu.“ na str. 59 či výklad v kapitole 5.4 věnovaný odpovědnosti – lepší by byl 

mimochodem výraz „povinnosti“ –, třetí strany chránit kulturní dědictví, kde není zřejmé, 

zda památky v Iráku byly zničeny díky „americké necitelnosti“, protože „vyjma ochrany 

národního muzea udělali američtí vojáci pro záchranu … iráckých památek minimum“, či zda 

Spojené státy „dodržovaly princip[, že] … podle Haagské úmluvy mají okupující síly povinnost 

pomoci národním orgánům v předcházení plenění kulturních památek“, str. 97 a 98). Dalším 

důsledkem nevhodné práce s literaturou je fakt, že se autorka až na výjimky „neodvažuje“ 

vykročit mimo jí stanovený rámec. Například v částech věnovaných definici pojmu kulturní 

dědictví lidstva (kapitola 2.1) a zejména Úmluvě o ochraně světového kulturního a 

přírodního dědictví (kapitola 2.4) mi chybí kritické zhodnocení používání pojmu „vlastnictví“ 

(řada přírodních památek zapsaných na Seznam světového dědictví nemá vlastníka 

v soukromoprávním smyslu), v části věnované vztahu Úmluvy o ochraně a podpoře 

rozmanitosti kulturních projevů a WTO (kapitola 2.10.2) se autorka nezamýšlí nad tím, zda je 

vůbec úmluva v souladu s pravidly WTO, a pokud ne, jakým způsobem by byly řešeny 

případné spory, v části věnované odpovědnosti státu za zničení kulturního dědictví na jeho 

vlastním území (kapitola 5.2) postrádám vlastní odůvodněný názor autorky a v části 

věnované judikatuře v oblasti ochrany kulturního dědictví (kapitola 6.1) syntézu uvedených 

poznatků, tedy shrnutí, do jaké míry reflektují mezinárodní soudy potřebu ochrany 

kulturního dědictví (ve výkladu jsou pouze seřazeny jednotlivé případy řešené různými 

soudy, přičemž u některých z nich není zřejmé, o co ve sporu šlo, jaký byl výsledek a co to 

znamená pro ochranu kulturního dědictví).  

Poslední dílčí připomínky směřuji k části čtvrté věnované principům. Překvapuje mě, že 

autorka základnímu principu uplatňujícímu se při ochraně kulturního dědictví, totiž principu 

prevence, věnuje pouhé dvě věty. Uvedení principu integrované ochrany je jistě na místě, 

jeho upřesnění odkazem na zákon č. 76/2002 Sb. však považuji v kontextu práce za 

nesmyslné. Konečně za nepřesný až chybný považuji výklad v části věnované principu 

společného zájmu lidstva a společného dědictví lidstva. Autorka uvádí, že „[z]ávěr některých 

autorů tedy je, že současná úprava ochrany světového kulturního a přírodního dědictví 

nedokáže uspokojit základní prvky principu společného dědictví lidstva…“ (str. 78). Zajímalo 

by mě, zda narazila na jediného autora, který tvrdí opak. Společné dědictví lidstva (Common 

Heritage of Mankind) a světové kulturní a přírodní dědictví (World Cultural and Natural 

Heritage) jsou totiž (alespoň de lege lata) dva zcela odlišné právní koncepty. Jejich 

směšování v autorčině výkladu vede k chybným tvrzením typu „přírodní a kulturní dědictví 

pod … ochranou [Úmluvy o ohraně světového kulturního a přírodního dědictví] je společným 

vlastnictvím lidstva“ (str. 118). Do budoucna jistě není vyloučeno, že koncept společného 

dědictví lidstva bude rozšířen (byť osobně o tom pochybuji, neboť praxe států o vývoji tímto 

směrem nesvědčí), zatím se však týká pouze vybraných mezinárodních prostorů a jejich 

zdrojů, nikoliv objektů na území států, resp. v oblastech spadajících pod jejich národní 

jurisdikci. 
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4. Závěr a doporučení 

Celkově je možné shrnout, že předložená rigorózní práce je především kompilací statí 

z odborné literatury, vlastní přínos autorky je malý (je však třeba uvést, že práce není 

plagiátem, autorka na použité zdroje řádně odkazuje). Práce poskytuje poměrně dobrý 

přehled o existujících mezinárodních úmluvách se vztahem ke kulturnímu dědictví a uvádí 

řadu zajímavých konkrétních příkladů, použité metody však nepovažuji za vhodné pro 

vědeckou práci této úrovně. Vzhledem k zajímavému tématu, kvalitním odborným 

pramenům a v zásadě vhodně zvolené struktuře práce považuji výsledek za promarněnou 

šanci, a to tím spíše, že z práce je zřejmý autorčin poctivý přístup ke zpracování a její snaha 

uvést v textu co nejvíce zajímavých informací.  

 

 

Přes výše uvedené výhrady konstatuji, že práce ještě splňuje požadavky kladené na 

rigorózní práce Rigorózním řádem Právnické fakulty UK, tedy prokazuje autorčiny hlubší 

znalosti ze zpracovávané problematiky a její schopnost samostatné tvůrčí činnosti, byť tuto 

pouze v omezené míře, a doporučuji ji proto k ústní obhajobě.  

 

 Vedle vyjádření k výtkám uvedeným v posudku bych autorku v rámci obhajoby 

požádala o stručné vyjádření k následujícím tématům: 

 

1. Srovnání právního režimu společného dědictví lidstva a právního režimu 

světového kulturního a přírodního dědictví na příkladu tzv. Oblasti (mořské dno a 

podzemí za hranicemi národní jurisdikce) a vybrané památky zapsané na Seznam 

světového dědictví.  

2. V závěru autorka tvrdí, že pro zvýšení účinnosti Úmluvy o ochraně světového 

kulturního a přírodního dědictví by bylo ideální zavedení konkrétních sankčních 

opatření (str. 118) a jako příklad uvádí mimořádné finanční prostředky do Fondu 

světového dědictví. Prosím ji o rozvedení této úvahy (od čeho by se výše těchto 

„sankčních“ prostředků odvozovala, jak by takový nástroj pomohl ochraně 

světového dědictví) a zamyšlení nad možnými negativními důsledky takového 

opatření.  

3. Vztah Úmluvy o ochraně a podpoře rozmanitosti kulturních projevů a pravidel 

WTO a řešení případných sporů. 

 

 

V Praze dne 19. června 2013 

 

 

        JUDr. Karolina Žákovská, Ph.D. 

            oponent rigorózní práce 


