
Posudek 

diplomové práce na téma "Mírové operace v kontextu 

systému kolektivní bezpečnosti" předložené Stanislavem 

Antoněm 

 

Práce v celkovém rozsahu 66 stran byla dokončena 10.3.2014, ve značném 

předstihu k době jejího odevzdání v květnu 2014. 

1.) Předložená diplomová práce je tematicky aktuální již proto, že sama 

zkoumaná problematika - Mírové operace i jejich širší kontext - procházejí 

neustálým vývojem, reflektovaným i mezinárodním právem. Nicméně autorovi 

se ne zcela daří uchopit a náležitě analyzovat propojenost mírových operací a 

systému kolektivní bezpečnosti. V ústní obhajobě by proto tento vzájemný 

vztah měl detailně připomenout. 

2.) Téma bylo samo o sobě náročné, jak z hlediska teoretické připravenosti, tak 

i znalostí příslušné materie a metody jejího zpracování. Lze se domnívat, že 

autor poněkud nedocenil nezbytnost hlubší teoretické připravenosti, což lze 

spatřovat v tom, že v práci zcela opomíjí propojenost soudobého systému 

kolektivní bezpečnosti s obecným, kogentně normovaným zákazem použití síly. 

Pokud by tento zákaz, který je pilířem moderního mezinárodního práva a nalézá 

své vyjádření v Chartě OSN, uplatnil již v historické pasáži, mohl přesvědčivěji 

vyjádřit rozdíl mezi institucionálním schématem kolektivní bezpečnosti 

založeným Společností národů a jeho úpravou v Chartě OSN. I k této otázce by 

se autor mohl vyjádřit k ústní obhajobě a při této příležitosti uvedl i správný 

název statutu Společnosti národů. 

Metodicky je podstatně lépe zpracovaná materie mírových operací, které autor 

věnuje podstatnou část práce ( kap. 3 a násl. ). Z metodického hlediska je třeba 

vyzdvihnout autorovu snahu vyhnout se popisnému přístupu s tím, že uplatnění 

analytické metody bylo spojeno s riziky obtížnějšího zpracování. 

 



3.) Diplomant v celku dostal vytčeným, značně obecně formulovaným cílům. 

Čtenáři poskytuje ne vždy logicky uspořádaný, nicméně aktuální a široce 

koncipovaný pohled na problematiku mírových operací. K ocenění je autorova 

snaha o postižení celosvětového i regionálního pohledu na mezinárodní 

bezpečnost a úlohu mírových misí. S tím i souvisí samostatnost zpracování 

zvolené materie i autentický koncepční přístup. 

Práce je v celku logiky řazená do 10 kapitol závěru, s tím, že se autorovi ne vždy 

daří logicky uspořádat obsah jednotlivých kapitol. Za problematickou lze 

považovat v tomto směru zejména druhou kapitolu, která budí dojem, že autor 

některé otázky k textu víceméně připojil a to bez hlubších souvislostí ( viz. 

začlenění problematiky responsibility to protect ).  

Ke kladům práce naopak patří fundované čerpání z poměrně velkého množství 

zdrojů, kde vedle klíčových pramenů převážně sekundární povahy jsou využity i 

internetové zdroje. 

Autorova snaha o autentické a aktuální uchopení zvoleného tématu jej vedla k 

jeho poměrně širokému pojetí zahrnujícím i evropský rozměr mírových operací 

a nesporně relevantní vojensko-technické aspekty, které mohou výrazně 

ovlivnit budoucí povahu mírových operací. Poněkud zkrácená však zůstala sama 

právní analýza soudobých mírových operací. V ústní obhajobě by autor proto 

mohl objasnit současný vztah mírových operací a akcí OSN podle kapitoly VII. 

Relevantní je zejména otázka zda dochází k jejich sbližování.  

Předložená práce je napsaná odborným jazykem na požadované literární 

úrovni, je vybavena kvalifikovaným poznámkovým aparátem i seznamem 

literatury.  

4.) Otázky zodpovězení při ústní obhajobě jsou uvedeny v textu posudku. 

5.) Práci doporučuji k ústní obhajobě. 

6.) Práci předběžně hodnotím stupněm 2 až 3 s výhradou průběhu a výsledku 

ústní obhajoby. 

V Praze dne 20.9.2014                                                            doc.dr.S.Hýbnerová 

                                                                                               vedoucí diplomové práce  


