
 

 

 

 

 

     POSUDEK 

 

   na diplomovou práci Jana Potuckého „Historie a pojetí kolektivní bezpečnosti v podání  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Společnosti národů“ předloženou na Univerzitě Karlově Právnické fakultě 

 

 

 Diplomová práce je věnována historii mezinárodního práva.  Práce  je členěna na 

úvod, šest částí a závěr. Diplomová práce má celkový rozsah 63  stran. Práce byla odevzdána 

(datum  vypracování práce) v červnu 2014.  

 Hlavním cílem  diplomové práce je podle autora zpracování tématu kolektivní 

bezpečnost v době vzniku a za doby působení Společnosti národů. Nejprve si uchazeč klade 

za cíl provedení analýzy pojmu kolektivní bezpečnosti a definice obsahu tohoto pojmu a jeho 

odlišení od kolektivní sebeobrany (str. 3). Na str. 8 a násl. vymezuje jeden ze  základních 

pojmů  v diplomové práci – kolektivní bezpečnost. Pojem se snaží rozebírat na základně 

analýzy pojmů kolektivní a bezpečnost. Problematiku zkoumá vývojově, v závěru kapitoly na 

str. 11 konstatuje, že slovní spojení kolektivní bezpečnost lze vymezit šesti prvky. Přes snahu 

diplomanta teoreticky vymezit pojem kolektivní bezpečnost, zde nenacházím vyjádření toho 

co autor chápe pod pojmem kolektivní bezpečnost v oblasti mezinárodního práva. Při ústní 

obhajobě by měl vysvětlit jak pojímá kolektivní bezpečnost z hlediska Společnosti národů a 

OSN. 

Po kolektivní bezpečnosti se diplomant zaměřil na pojem sebeobrana a kolektivní 

sebeobrana (s. 11 a násl). Při rozboru pojmu sebeobrana autor na str. 12 konstatuje, že doba 

trvání výkonu práva na sebeobranu je omezena trváním nebezpečí. Toto své konstatování by 

měl vysvětlit, jaké nebezpečí má na mysli? Sebeobrana je reakcí na ozbrojený útok. Přes 

název podkapitoly kolektivní bezpečnost a kolektivní sebeobrana zde postrádám rozlišení 

obou pojmů. Při ústní obhajobě by měl uchazeč vymezit  tyto pojmy a vzhledem k tématu 

diplomové práce také to zda došlo k vývoji těchto otázek od období mezi světovými válkami 

po dnešní dobu. 

 Dále diplomant rozebírá poměrně podrobně vývoj vedoucí ke vzniku Společnosti 

národů. Snaží se zde analyzovat některé návrhy týkající se připravované organizace. Na str. 



26-27  autor naznačuje  určité hodnocení výsledku jednání o Společnosti národů. Jedná se 

však pouze o určité náznaky, např. na str. 27 přebírá názor, že udržení míru Společností je 

více mírem vítězů než mírem Společnosti národů.  Jsou zde dále obsaženy i 

nezakomponované představy ze strany některých států. Popis autora o přístupu jednotlivých 

států k vytváření nové organizace by mohl být pro diplomovou práci přínosný, pokud by tyto 

přístupy také podrobněji zhodnotil.  V další části se autor zaměřil na rozbor jednotlivých 

ustanovení Paktu Společnosti národů. Správně zde rozlišuje války legální, které stojí mimo 

aplikaci čl. 16 Paktu  a války nelegální. Na str. 40 se autor zmiňuje v souvislosti s čl. 16 o 

kolektivní sebeobraně, jaká je zde souvislost? Následuje část diplomové práce o řešení sporů 

podle Společnosti národů. Z hlediska konce diplomové práce je otázka zda tato kapitola 

neměla předcházet, protože řešení sporů je zmíněno již v předchozí kapitole. Následuje 

kapitola o aplikaci kolektivní bezpečnosti – Madžusko a Habeš, následuje závěr.  

Pokud jde o hodnocení, dá se konstatovat, že autor popsal vývoj vedoucí ke vzniku 

Společnosti národů, provedl rozbor příslušných ustanovení Paktu a zaměřil se i na jeho 

aplikaci. V práci však postrádám podrobnější analýzu Společnosti národů. Některé základní 

pojmy (viz výše) nejsou dostatečně vysvětleny, jsou zde i některé formulační nejasnosti.   

Pokud jde o literaturu, použil diplomant přiměřený výčet literatury, práce obsahuje 

také 82 poznámek pod čarou. Z jazykového hlediska obsahuje práce místy určité gramatické 

chyby, např. na str. 17. 

 Přes určité výhrady  doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě. 

 Při ústní obhajobě doporučuji, aby se diplomant zaměřil na připomínky a otázky 

obsažené v textu posudku  a na otázku zda přijetí Briand-Kelloggova paktu v roce 1928 mělo 

vliv na Společnost národů. 

 

V Praze  dne  8. 10. 2014        

 

                                                                                             doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

    

  

      

 

 

 

 


