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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce nadstandardního rozsahu se zabývá tématem, které je poměrně aktuální, na 

mezinárodní úrovni velmi diskutované, ale v české odborné literatuře málo zpracované. I 

když právní základ rezolucí Rady bezpečnosti vychází z Charty OSN (1945), jejich počet, 

různorodost a reálný význam narostl dramaticky za posledních 20 let. Proto lze práci hodnotit 

jako dobře zvolenou a aktuální.  

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o dosti náročné téma, které vyžadovalo prostudovat množství primárních pramenů, 

především Chartu OSN a početné rezoluce RB, jakož i zahraniční odbornou literaturu. Lze 

konstatovat, že diplomantka se s úkolem úspěšně vyrovnala. I když vycházela převážně ze 

zahraniční literatury, do jisté míry pracovala i s relevantní českou odbornou literaturou. Přesto 

by bylo možné využít více pramenů.  

 

3. Hodnocení práce: 

Diplomová práce má celkem promyšlenou logickou strukturu. Po stručném úvodu, který 

zdůvodňuje cíle a členění práce, je rozdělena do pěti částí a závěru. První část přináší rozbor 

právního základu pro vydávání rezolucí podle kapitoly VII Charty, zejm. článek 39, jakož 

historické příklady rezolucí přijatých podle tohoto článku (i bez výslovného odkazu na tento 

článek). Druhá část práce přibližuje obsahové limity rezolucí podle čl. 39 Charty. Třetí část 

analyzuje obsahové limity rezolucí RB podle článků 40, 41 a 42, mezi které řadí ius cogens, 

cíle a zásady Charty, základní lidská práva a základní principy mezinárodního humanitárního 

práva. Část 4. se zabývá náležitostmi rezolucí RB podle kapitoly VII, mezi něž v souladu 

s použitou literaturou řadí určení situace podle článku 39 a rozhodnutí (explicitní nebo 

implicitní) podle kapitoly VII. Zajímavý exkurs je věnovaný interpretaci rezolucí RB a vztahu 

rezolucí RB podle kapitoly VII a rozsudků Mezinárodního soudního dvora. Část 5. pak 



záslužně zkoumá zvláštní případy rezolucí podle kapitoly VII, a to jednak rezoluce, které 

vytvořily mezinárodní trestní tribunály OSN (ICTY a ICTR), jednak rezoluce přijaté 

v souvislosti s mezinárodním terorismem.          

Práce je završena přiměřeným závěrem, který zdařile shrnuje a zobecňuje dosažené poznatky. 

Práce dále obsahuje seznam základní české i zahraniční odborné literatury, jakož i oficiálních 

dokumentů a internetových zdrojů. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána poměrně pečlivě, bez překlepů či gramatických chyb, 

odborným a přitom srozumitelným jazykem. Práce s prameny a poznámkový aparát je na 

velmi dobré úrovni. Na více místech se však projevuje vliv anglicky psaných předloh, např. 

výraz „autorita“ (s. 16, 24 a jinde) použitý ve významu orgán, „peremptórnej“ místo kogentní 

(např. s. 45, 48), psaní velkých a malých písmen (např. Určení a Rozhodnutí), apod.    

Po obsahové stránce se diplomová práce v zásadě drží tématu, je velmi dobře argumentovaná, 

závěry jsou zpravidla jasné a přesvědčivé. Určité pochybnosti vyvolává hodnocení praxe 

Rady bezpečnosti, která adresuje rezoluce podle kap. VII „všem státům“, jako důkaz 

obyčejového charakteru kap. VII (s. 12). Nejedná se spíše vliv pozdější praxe na výklad 

smlouvy ve smyslu čl. 31 odst. 3 Vídeňské úmluvy o smluvním právu?   

   

Pro účely ústní obhajoby navrhuji, aby se diplomantka zaměřila především na tyto otázky: 

(1) Jaký je vztah mezi aktem agrese a zločinem agrese podle Římského statutu Mezinárodního 

trestního soudu, ve světle revize z Kampalské konference? Platí, že Soud může zahájit 

vyšetřování zločinu agrese, jen když RB postupem podle čl. 39 Charty určí, že situace 

představuje útočný čin (s. 13)? 

(2) O jaké „bombardování“ šlo v případu Lockerbie (s. 66)?   

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem představuje velmi kvalitní diplomovou práci, kterou plně 

doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 2.9.2013 
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