
1 
 

Posudek konzultanta rigorózní práce 

 

Uchazečka: Mgr. Darja Pivcová 

Název práce: Mezinárodní smluvní ochrana kulturního dědictví lidstva 

Datum uzavření rukopisu: 1.3.2013 

 

Text posudku: 

 

 Předložená rigorózní práce na téma „Mezinárodní smluvní ochrana kulturního 

dědictví lidstva“ je zpracována v celkovém rozsahu 122 stran vlastního odborného textu, 

k tomu je třeba ještě připočíst povinné přílohy dané rigorózním řádem PFUK v Praze a vlastní 

přílohy dle výběru autorky.  Mgr. Darja Pivcová si v případě rigorózní práce zvolila téma, 

které se historicky i v současné době prolíná s problematikou ochrany životního prostředí, což 

je patrné zejména v oblasti Úmluvy UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního 

dědictví, ale i v jiných mezinárodních mnohostranných úmluvách globálního i regionálního 

charakteru.  

 

Aktuálnost práce: 

 

Zvolené téma je nejen aktuální, ale v podstatě i nadčasové, vzhledem k předmětu úpravy a 

právních nástrojů, ale i z pohledu zásad mezinárodního práva typu de lege ferenda. Autorka se 

věnovala nejen historii, ale především platné právní úpravě a v empirických částech práce 

reflektuje i případy z letošního roku, např. kdy v rámci občanské války v Mali dochází 

k ničení islámských svatyní zapsaných na Seznamu světového kulturního dědictví.  

 

Závažnost tématu: 

 

Z obsahového hlediska jde v případě zpracovávané materie v hodnocené rigorózní práci o 

velmi závažnou problematiku, ať již se jedná o ochranu kulturního dědictví v rámci úmluv 

z oblasti ochrany kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, nebo o ohrožení památek 

představující hodnotu v rámci světového kulturního a přírodního dědictví. Koneckonců 

autorka se i těmto mnou uvedeným tématům v práci věnuje, a to zejména v kapitole 5., 

věnované mezinárodní odpovědnosti za ochranu kulturního dědictví.  
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Náročnost zpracování práce: 

 

Autorka se musela vypořádat nejen s otázkami věcnými, ale v rámci právní roviny textu se 

musela zorientovat v oblasti mezinárodního práva veřejného, práva životního prostředí a 

souvisejících odvětví. Dále musela pracovat s mnoha zahraničními prameny literatury a 

překládat je do českého jazyka. Tady je ovšem třeba poněkud kriticky uvést, že autorka místy 

překládala tzv.otrocky, doslovně, a výsledné věty jsou často zbytečně citově zabarvené, 

vybočují ze stylistiky odborného textu a neodpovídají pravidlům konstrukce jazyka českého. 

To je vidět například v subkapitole 5.4. na str.96-98.  

 

Formální stránka: 

 

Práce je na standartní grafické úrovni, autorka doplnila text některými přílohami doplňujícími 

informačně zejména kapitolu 2., tvořící analýzu mezinárodních úmluv z oblasti kulturního 

dědictví lidstva. Použité prameny citovala často v poznámkách pod čarou. Je však třeba 

upozornit na nedbalý přístup jednak k jazykovým korekturám a dále k citacím v seznamu 

použité literatury na konci práce: u některých pramenů chybí některé podstatné náležitosti, 

jejich absence znesnadňuje případnému čtenáři dohledatelnost pramene.  

 

Hodnocení obsahu práce:  

 

Pokud jde o strukturu práce, ta představuje poměrně komplexní systém deskripce a analýzy 

všech zásadních pramenů mezinárodních smluvních úprav z oblasti ochrany kulturního 

dědictví, kulturních statků a kulturních projevů. Ale vedle toho se autorka věnovala i 

pomyslné obecné, teoretické části tématu, a sice principům, subjektům, právní odpovědnosti a 

řešení sporů. Diskutovat by sice šlo o logice pořadí jednotlivých kapitol, ale z hlediska 

systému v zásadě vystihla autorka vše podstatné.  

 

Autorka musela zvládnout náročné studium velkého objemu odborné literatury a výsledný 

text její rigorózní práce je nejen reflexí existující odborné literatury, ale i příležitostí zaujmout 

k tématu vlastní názory, což se odráží i v závěrech rigorózní práce. Text práce obsahuje velké 

množství faktografických údajů, které jsou často velmi zajímavým a čtivým způsobem 

prezentovány. Na druhou stranu autorka dost nekriticky přebírá primární ale bohužel i 
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sekundární zdroje doktrinální literatury. Chtělo to více samostatnosti a odvahy v hodnocení 

pramenů.  

 

Mrzí mě, že autorka některé subkapitoly postavila na jednom-dvou pramenech, aniž by 

zaujala kritickou reakci, vlastní názor. Typickým případem je například problematika 

odpovědnosti třetí strany chránit kulturní dědictví za ozbrojeného konfliktu (str.96 a n.).  

 

Účelem, resp. cílem hodnocení rigorózní práce zaměřené převážně na ochranu předmětů a 

památek kulturního dědictví s relevantními vztahy k přírodnímu dědictví byla snaha zjistit, 

zda-li existuje taková mezinárodní právní úprava, která dokáže účinně ochránit kulturní 

památky před jejich zkázou a zničením a účinně napomoci k jejich zachování, rozvoji a 

schopnost předat je budoucím generacím. Tomu se pak věnuje v obsahu jednotlivých kapitol a 

následně formuluje dílčí závěry. Silnou stránkou je uvádění konkrétních případových studií, 

které vhodně dokreslují základní text.  

 

V kapitole Závěry autorka reaguje na cíle položené v úvodu rigorózní práce. Pro mě osobně 

dochází mimo jiné k překvapivému závěru, že nejvýznamnější úmluvou v oblasti ochrany 

kulturního dědictví lidstva je Haagská úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného 

konfliktu. Autorka pak proti ní staví ostatní prameny mezinárodní smluvní úpravy, které 

kriticky hodnotí z hlediska materiální stránky i z hlediska efektivnosti.  Dá se tedy hodnotit, 

že uchazečka účel, resp. cíle rigorózní práce rámcově splnila a předmětné závěry mohou 

sloužit jako podklad pro diskuzi u ústní obhajoby. Práce ukázala, že na předmětném poli 

neexistuje jen nejznámější smluvní ochrana památek světového dědictví UNESCO (Pařížská 

úmluva 1972), ale že jde o rozsáhlý systém pramenů z oblasti ochrany kulturních statků jak 

hmotného tak nehmotného charakteru. Domnívám se, že jde o první odbornou práci z oblasti 

práva, která se takto komplexním způsobem na danou problematiku podívala.  

 

Závěr: Předložená rigorózní práce Mgr. Darjy Pivcové přes výše uvedené kritické 

poznámky v zásadě splňuje formální i obsahové požadavky na tento typ kvalifikačních prací 

na PFUK v Praze a proto ji doporučuji k ústní obhajobě.  

 

 V rámci obhajoby doporučuji, aby se uchazečka věnovala následujícím dotazům: 
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1) Metody a prostředky kontroly v rámci úmluv z oblasti kulturního dědictví, kulturních 

statků a předmětech kulturní hodnoty. 

2) Zhodnoťte případ zničení kulturních statků v malijském Timbuktu (2013), zapsaných 

na Seznamu světového kulturního dědictví, z pohledu mezinárodně-právní 

odpovědnosti státu. 

3) Zamyslete se nad možnými důvody, proč dosud nebyla na Seznam světového dědictví 

zapsána za Českou republiku ani jediná položka v kategorii smíšeného nebo 

přírodního dědictví. 

 

 

 

V Praze dne 19. června 2013 

        Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D. 

            konzultant rigorózní práce 


