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Posudek vedoucí na diplomovou práci Jana Potuckého na téma Historie a pojetí 

kolektivní bezpečnosti v podání Společnosti národů 

Diplomová práce Jana Potuckého se zaměřuje na historické téma systému kolektivní 

bezpečnosti Společnosti národů. Snaží se určit, proč byl daný systém vytvořen v té podobě, 

v jaké vznikl, a nakolik fungoval efektivně. Bohužel ani jednu z těchto otázek diplomant 

nezodpovídá komplexně a přesvědčivě. Práce je značně povrchní, často se omezuje na holou 

deskripci událostí či dokumentů bez snahy o jejich hlubší analýzu. Chybí také vysvětlení toho, 

zda vedle historického poznání má studium tématu pro mezinárodní právo nějaký přínos. 

Práce trpí i nedostatky formální povahy – od omezeného počtu zdrojů přes značný počet 

gramatických chyb až po nedodržení citační normy. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu:  

Téma systému kolektivní bezpečnosti Společnosti národů se nezdá být v dnešní době 

nijak mimořádně aktuální. Je tak škoda, že diplomant nevysvětluje, proč se v diplomové práci 

rozhodl zaměřit právě na něj a jakou relevanci má dané téma pro současné mezinárodní právo.  

Z hlediska zpracování kladlo téma na diplomanta střední nároky. Na straně jedné se musel 

seznámit se starší, někdy ne zcela snadno dostupnou literaturou. Na straně druhé měl výhodu 

několika desetiletí odstupu od zkoumaného období: během těchto desetiletí vznikla k tématu 

rozsáhlá literatura a nabízí se i srovnání Společnosti národů (podoby, úspěchů /neúspěchů) 

s její nástupkyní, Organizací spojených národů. Diplomant se bohužel takovému srovnání, až 

na několik výjimek, vyhnul. 

2. Formální stránka práce a využité zdroje:  

Diplomová práce trpí hned několika formálními nedostatky. První se týká celkové 

úpravy textu – kapitoly nejsou číslovány zcela logicky (číslo 1 má obsah), odstavce nejsou 

odsazeny apod. V práci je také poměrně značné množství překlepů a chyb v gramatice a 

interpunkci – např. důsledky dopadaly a ne dopadali (str. 17), mandžuském a ne mandžském 

(str. 49), kontroly a ne kontroli (str. 50) aj. Diplomant se též místy nevyvaroval určité 

jazykové těžkopádnosti, byť text je v tomto ohledu na výrazně vyšší úrovni než starší verze, 

kterou jsem měla možnost vidět v roce 2011.   

Z pohledu standardů vědecké práci je velmi problematická práce se zdroji. Jednak je 

těchto zdrojů reálně v textu využíváno jen málo, jednak způsob jejich citace (v poznámkách i 

v seznamu použité literatury) neodpovídá citační normě a je nejednotný. Např. odkaz „Kelsen 

H., Collective Security Under International Law“ (str. 6 a 61) neuvádí, zda se jedná o knížku 

či článek, kdy tento zdroj vyšel, kde v něm se nachází citované pasáže apod. To výrazně 
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ztěžuje ověření platnosti diplomantových tvrzení, což jde proti standardnímu kánonu vědecké 

práce. Na mnoha místech pak odkaz na zdroje chybí vůbec. Např. na str. 11 diplomant 

vyčísluje prvky kolektivní bezpečnosti – nikde přitom neuvádí, zda se jedná o obecně 

přijímané pojetí (pak by bylo vhodné uvést, kdo jej zavedl a kdo se k němu hlásí), nebo jeho 

vlastní náhled (pak by se hodilo vysvětlit, jak k němu dospěl). Na str. 45 cituje způsoby řešení 

sporů podle A. Hobzy – opět bez uvedení zdroje. A tak by bylo možné pokračovat. 

3. Obsahová stránka práce: 

 Diplomová práce o rozsahu 63 strany (z toho 56 stran vlastního textu) sestává z úvodu, 

pěti částí a závěru, k nimž je připojen seznam použité literatury a další náležitosti (abstrakty, 

klíčová slova aj.). V úvodu diplomant uvádí, že cílem práce je „zpracování tématu kolektivní 

bezpečnosti v době vzniku a za doby působení Společnosti národů“ (str. 3). Vymezení neříká, 

jakým způsobem má být téma zpracováno a z jakých důvodů se diplomant rozhodl zaměřit se 

právě na něj. Na konci úvodu se nicméně dozvídáme, že práce chce zodpovědět dvě otázky, a 

to proč byl Pakt SN schválen v podobě, jakou měl, a zda byla daná forma kolektivní 

bezpečnosti vykonávána efektivně. Ve vztahu ke druhé otázce chybí vymezení toho, co má 

diplomant na mysli efektivitou a jak ji chce posuzovat a hodnotit. 

 První část je věnována pojmu kolektivní bezpečnost. Jde zřejmě o jedinou kapitolu, 

která má určité analytické ambice: diplomant nejprve zvlášť vymezuje pojmy bezpečnost a 

kolektivní a následně se snaží o jejich propojení a odlišení konceptu kolektivní bezpečnosti od 

konceptu kolektivní sebeobrany. V kapitole zarazí minimum využitých zdrojů, zvláště úplné 

přehlédnutí zdrojů z oblasti bezpečnostních studií: jistě, nejedná se o právní zdroje, nicméně 

ani rozbor nabídnutý v práci není čistě právní. Diplomant zcela přehlíží posuny ve vnímání 

konceptu bezpečnosti, např. posun od individuální ke kolektivní bezpečnosti či posun od 

bezpečnosti národní/státní k bezpečnosti lidské. Celkově není jasné, o co se jeho rozbor 

pojmu bezpečnost opírá a jakou má relevanci pro mezinárodní právo. Totéž platí pro pojem 

„kolektivní bezpečnost“. Ten je na str. 11 vymezen za pomoci šesti prvků – diplomant 

neuvádí, odkud je čerpá. Rozlišení kolektivní bezpečnosti a kolektivní sebeobrany by jistě 

bylo záslužné, neboť tyto koncepty bývají v praxi často zaměňovány. Kapitola se ale omezuje 

na uvedení podmínek výkonu kolektivní sebeobrany, rozdíly mezi ní a kolektivní bezpečností 

neřeší. Nad těmito rozdíly by se diplomant měl zamyslet během ústní obhajoby. 

 Druhá část diplomové práce je věnována historickému rozboru vzniku Společnosti 

národů. Oceňuji, že se diplomant zabýval dobovým kontextem a jednotlivými návrhy Paktu, 

byť při zpracování problematiky by bylo bývalo vhodné využít více zdrojů (většina informací 
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se opírá o knihu F. P. Walterse, jehož závěry diplomant přebírá poměrně nekriticky).  Místy je 

výklad lehce nepřehledný, např. někdy není snadné odlišit jednotlivé návrhy. Je také škoda, že 

v textu chybí odkaz na zdroje, kde by bylo možné návrhy najít. Na historický výklad navazuje 

část věnovaná samotnému Paktu Společnosti národů. Diplomant se blíže zaměřuje na články 

8-17 dokumentu, výklad je ale poměrně deskriptivní. Chybí zejména zohlednění následné 

praxe výkladu jednotlivých ustanovení.  

Následující část práce pojednává o způsobech řešení sporů (údajně) podle Společnosti 

národů. Diplomant rozlišuje pět mechanismů – jednání, dobré služby a mediaci; vyšetřovací a 

smírčí komise; arbitráž; Stálý rozhodčí soud (ne dvůr) v Haagu; a Stálý dvůr mezinárodní 

spravedlnosti. Odlišení arbitráže a SRS není příliš logické, neboť SRS je arbitrážním orgánem 

(tvrzení, že „na rozdíl od arbitráže“ SRS činí to či ono – str. 44 tak nedává příliš smysl, 

diplomant měl zřejmě na mysli odlišení stálého orgánu od arbitráže ad hoc, to by ale bylo 

vhodné v textu zdůraznit). Výklad jednotlivých způsobů řešení sporů je většinou dosti obecný 

a často vůbec nesouvisí s aktivitami Společnosti národů – např. kde je vazba u arbitráže (str. 

43)? Poslední část práce je věnována aplikaci kolektivní bezpečnosti. Konkrétně diplomant 

rozebírá dvě události, a to japonsko-čínský konflikt a válku v Habeši. Připomenutí těchto 

událostí je jistě zajímavé, větší část výkladu ale zabírá prostý popis faktů bez jakékoli analýzy 

a zejména bez vysvětlení vazby (a dopadů) na systém kolektivní bezpečnosti SN. Zarazí také 

nepoměr mezi délkou kapitoly věnované Mandžusku (celkem osm stran) a kapitoly věnované 

Habeši (celkem dvě strany).  

V závěru diplomant konstatuje, že „samotné znění Paktu je pak velmi neakurátní a 

poskytuje dostatek prostoru pro právní interpretaci“ (str. 57) a že systém kolektivní 

bezpečnosti Společnosti národů nevykazoval příliš vysokou efektivitu, což bylo dáno dualitou 

právní a politické povahy Paktu a absencí sankcí. Závěry příliš nevyplývají z předchozích 

pasáží textu, efektivitu lze navíc těžko posuzovat pouze ve světle dvou případů; diplomant 

ostatně sám poznamenává, že bilance aktivit Společnosti národů není zcela jednostranná, 

neboť „lze uvést i příklady, kdy svou činností zabránila eskalaci pohraničního konfliktu“ (str. 

58). Je tak zjevné, že posouzení efektivity Společnosti národů by vyžadovalo nuancovanější 

přístup opřený navíc o jasnější vymezení konceptu efektivity a jeho operacionalizaci 

4. Závěry a otázky k zodpovězení během obhajoby:  

Diplomová práce Jana Potuckého nazvaná Historie a pojetí kolektivní bezpečnosti 

v podání Společnosti národů obsahuje některé zajímavé podněty a postřehy, celkově se ale 

jedná o práci spíše podprůměrnou. Práce nemá vymezené konkrétní cíle, je dosti povrchní a 
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po formální stránce odbytá. S ohledem na tyto nedostatky ji sice doporučuji k ústní obhajobě, 

předběžně ji ale hodnotím nejlépe známkou dobře. Během ústní obhajoby by se diplomant 

měl vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. V čem jsou hlavní odlišnosti mezi systémy kolektivní bezpečnosti Společnosti národů a 

OSN?  

2. Systém kolektivní bezpečnosti Společnosti národů bývá hodnocen spíše kriticky. Měl 

tento systém nějaká pozitiva? Zanechal nějaký pozitivní odkaz? 

 

V Praze dne 16. července 2014 

 

 

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

Vedoucí diplomové práce 


