
Diplomová práce pojednává o kolektivní bezpečnosti v době po první světové válce, tedy v době vzniku
Společnosti národů a za jejího nedlouhého trvání.
Kromě úvodu a závěru je práce tematicky rozdělena do pěti celků.
V první části dochází k vymezení pojmu kolektivní bezpečnosti, který je pro účely hlubší analýzy
rozložen na pojmy bezpečnost a kolektivnost. Pojem bezpečnost je dále analyzován ze čtyř různých
aspektů, podle kterých lze bezpečnost vnímat a charakterizovat. Kolektivnosti je také věnována patřičná
pozornost za účelem vymezení významu pojmu.
Součástí první části je také distinkce pojmů kolektivní bezpečnosti a kolektivní sebeobrany, u nichž
dochází k záměně, ačkoliv se nejedná o shodné pojmy. 
Druhá část práce je věnována událostem předcházejícím vznik Společnost národů, tedy především
Pařížské mírové konferenci a jejímu průběhu. Právě na této mírové konferenci byly totiž položeny
základy Společnosti národů a byl přijat její zakládací dokument, Pakt Společnosti národů. Pasáž se
zabývá názorovými proudy, které v době konference zastávaly jednotlivé vítězné mocnosti a z nich
vyplývající právní koncepce a mechanismy určené pro fungování organizace kolektivní bezpečnosti.
Třetí část pojednává o Paktu Společnosti národů. Konkrétně o vybraných článcích, které ztělesňují
vítěznou koncepci výkonu kolektivní bezpečnosti. Jednotlivé články jsou právně kvalifikovány a je
nastíněna možnost jejich užití.
Čtvrtá část se zabývá možnostmi řešení sporu mírovou cestou v době účinnosti Paktu Společnosti
národů. Jedná se o doplnění předcházející části pojednávající o mechanismech kolektivní bezpečnosti.
Pátou část tvoří dva praktické příklady krizí, které si vyžádali aplikaci kolektivní bezpečnosti. Jedná se o
japonskou intervenci v čínském Mandžusku a italskou invazi do Habeše. Tyto dva příklady jsou vybrány
záměrně, jelikož se jedná o největší krizové situace v meziválečném období, které prověřili reálnou
akceschopnost a efektivitu mezinárodní organizace kolektivní bezpečnosti. V této části nejsou zahrnuty
události, které vedly ke druhé světové válce, protože v této době byla již organizace Společnosti národů
v úpadku a měla pouze minimální vliv na události, které v té době probíhaly.
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