
 

 

 

 

     POSUDEK 

 

   na diplomovou práci Stanislava Antoně „Mírové operace v kontextu systému kolektivní  

bezpečnosti“ předloženou na Univerzitě Karlově Právnické fakultě 

 

 

 Diplomová práce je věnována problematice mezinárodní bezpečnosti. Práce  je 

členěna na úvod, deset částí a závěr. Diplomová práce má celkový rozsah 66  stran. Práce byla 

odevzdána (datum  vypracování práce) dne  10. 3. 2014.  

 Cílem  práce je podle autora vytvořit přehled organizačních aspektů především OSN, 

která je první celosvětovou mezinárodní organizací zaměřenou na udržování míru, ale také 

představení některých jejich regionálních partnerů, které tvoří v současnosti jádro západní 

civilizace. Cílem je také představit některé mírové operace, které OSN v průběhu své 

existence vedla a které utvářely dnes známou podobu mírových operací (str. 7-8). Dá se 

konstatovat, že cíle práce jsou vymezeny velmi obecně. 

V první kapitole se uchazeč zabývá kolektivní bezpečností a jejím vývojem.  Na str. 9 

vymezuje jeden ze  základních pojmů  v diplomové práci – kolektivní bezpečnost. Otázkou je 

jaký je rozdíl mezi takto vymezenou kolektivní bezpečností a kolektivní sebeobranou.  Dále 

diplomant posuzuje nedostatky Společnosti národů prvním systémem kolektivní bezpečnosti 

v historii. Následně uchazeč velmi stručně  popisuje vývoj před vznikem OSN po je jí vznik. 

Bez dalšího rozboru otázek bezpečnosti v Chartě OSN se v následující kapitole zabývá 

druhým základním pojmem diplomové práce – peacekeeping. V kapitole  popisuje tento 

pojem, postrádám  však jeho hlubší právní rozbor.  V souvislosti s pojmem peacekeeping se 

na str. 15 zmiňuje o zásahu USA v Iráku v roce 2003, tyto souvislosti by měl diplomant  

vysvětlit. Lze si položit otázku zda zde zmíněná legitimita mezinárodních organizací (např. 

str. 16) neměla být jedním z východisek diplomové práce. Dále se autor zabývá vývojem 

mírových operací. Vysvětlit by uchazeč měl své konstatování na str. 21, že „OSN je v dnešní 

době spíše zastřešujícím označením pro různorodou skupinu, která se skládá z několika druhů 

institucí, a to jak hlavních, tak specializovaných organizací zabývajících se konkrétní 

činností“ a dále, že Valné shromáždění je hlavním poradním a reprezentativním orgánem. 

Kapitola o vybraných konfliktech 20. století ve vztahu k mezinárodním mírovým snahám je 



přehledem vybraných mírových operací. V následující kapitole autor rozebírá  fáze procesu 

mírových operací následně se zabývá financováním mírových operací OSN. V další kapitole 

se uchazeč zaměřuje mírovými operacemi a organizací NATO, nevysvětluje ale, jak se tato 

organizace  podílí na mírových operacích. Sedmá kapitola je věnována úloze Evropské unie 

na mírových operacích.  Logicky je do diplomové práce zařazena i problematika 

odpovědnosti mezinárodních organizací v souvislosti s mírovými operacemi, postrádám zde 

však hlubší rozbor této problematiky. Diplomant zařadil do diplomové práce i stručnou 

zmínku o účasti České republiky. Poslední kapitola před závěrem pojednává o perspektivách a 

o možnostech použití moderních technologií v mírových operacích. 

Lze konstatovat, že práce  je přehledem řady aspektů, které se týkají zvoleného 

tématu. Je zřejmé, že se diplomant seznámil s problematikou mírových operací, jednotlivé 

otázky jsou však někdy rozebrány povrchně. Záběr diplomové práce je v tomto směru široký, 

zaměření se jen na některé otázky by bylo asi vhodnější.  V práci postrádám hlubší právní 

rozbor mírových operací. 

Pokud jde o literaturu, použil diplomant přiměřený výčet literatury, převládají však 

internetové zdroje, práce obsahuje také 109 poznámek pod čarem. Práce je napsána 

srozumitelným jazykem. 

 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. 

 

V Praze  dne  12. 9. 2014        

 

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

    

  

      

 

 

 

 


