
Posudek školitele na rigorózní práci Mgr. Ady Pöslové na téma 

Teroristické útoky proti státním orgánům ve světle mezinárodního práva veřejného 

 

Ve své rigorózní práci se autorka věnovala velmi zajímavé problematice, která spojuje různé 

oblasti mezinárodního práva veřejného, jako jsou např. diplomatické právo, humanitární 

právo a právní úprava boje proti terorismu. Analyzované právní okruhy jsou jistě vhodným 

tématem vědecké práce na právnické fakultě a jejich zpracování vyžaduje nejen důkladné 

studium poměrně velkého množství primárních a sekundárních pramenů, ale také velmi 

dobrou orientaci v mezinárodním právu veřejném.  

Formální aspekty: 

Práce obsahuje 129 stran čistého textu. Práce je vybavena seznamem literatury, v českém a 

anglickém jazyce, který lze označit za vcelku přiměřený zvolenému projektu.  

Práce s poznámkami pod čarou je na dobré úrovni. Ačkoli autorka nepoužívala způsob 

doporučený na stránkách knihovny PFUK, lze zvolený model citování považovat za 

dostatečně přehledný. Orientaci v práci by ulehčil seznam použitých zkratek, který je u tohoto 

druhu studií dnes již standardní. Na druhé straně je třeba uznat, že autorka používala hlavně 

„osvědčených“ zkratek, jako jsou např. OSN, EU, atd. 

Práce je napsána odborným jazykem a čtivým způsobem. Lze konstatovat, že rigorózní práce 

splňuje formální kritéria kladená na tento druh vědecké studie. 

 

Obsah: 

Kromě úvodu a závěru autorka členila svoji práci na 7 kapitol. Toto členění práce vcelku 

odpovídá logické struktuře analyzovaného problému. Jako hlavní cíl si autorka totiž vytyčila 

posouzení kvality mezinárodněprávní úpravy vztahující se k ochraně státních orgánů před 

akty terorismu. Hlavní pozornost chtěla věnovat subjektům, které označila za nejohroženější, 

a to konkrétně zastupitelským úřadům, vrcholným státním představitelům a ozbrojeným 

složkám státu.  

V první kapitole autorka stručně představila některé klíčové pojmy. Kromě stručného 

vymezení pojmu terorismu se věnovala i pojetí státního orgánu. Z hlediska práce jsou méně 

přínosné definice státního orgánu, orgánu veřejné moci a úřední osoby podle českého práva,  

které autorka v této části představuje. Relevantnější je dělení státních orgánů podle 

mezinárodního práva. Bylo by vhodné, kdyby autorka na tomto místě překročila úzký rámec 

učebnicové literatury a pokusila se zejména o podrobnější rozbor postavení 

„nediplomatických“ zahraničních státních orgánů.  



Druhá kapitola je věnována útokům na zastupitelské úřady. Autorka správně poznala, že 

podrobná úprava nedotknutelnosti a ochrany diplomatických misí podle norem mezinárodního 

diplomatického práva souvisí také s ochranou před teroristickými útoky. Správně spojila 

problematiku nedostatečné ochrany diplomatických misí s institutem odpovědnosti státu podle 

mezinárodního práva. Je však škoda, že se autorka zabývala převážně obecným rámcem této 

úpravy bez podrobnějšího studia jejího významu v kontextu boje proti terorismu.     

Co se týká třetí části o útocích proti vrcholným představitelům států, autorka se věnovala 

jedné z významných protiteroristických úmluv, a to Úmluvě o zabránění a trestání trestných 

činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců. Následně 

nastínila též úpravu obsaženou v Úmluvě o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a 

přidruženého personálu. Vzhledem k tomu, že se druhá uvedená úprava nevztahuje přímo na 

zástupce států, bylo by vhodné srovnání obou úmluv syntetizovat do konkrétnějších závěrů. 

Čtvrtá část práce je věnována útokům na ozbrojené složky států. Na str. 70 autorka vcelku správně 

konstatuje, že „pokud k teroristickým útokům na ozbrojené složky státu dojde v době míru, 

poruší tyto činy normy mezinárodního práva zakotvené zejména v protiteroristických 

úmluvách“. Také si všimla, že situace může být složitější za trvání ozbrojeného konfliktu. 

V následující části se však autorka zabývala pouze útoky provedenými v souvislosti 

s ozbrojenými konflikty a analyzovala vybrané instituty mezinárodního humanitárního práva. 

V páté a šesté kapitole autorka stručně představila řadu mezinárodních (universálních a 

regionálních protiteroristických úmluv, které mohou mít konkrétní dopad na ochranu státních 

orgánů před teroristickými útoky. S výběrem dokumentů lze v podstatě souhlasit, ale přesto 

mohla autorka více vyzdvihnout, v čem se liší případná ochrana státních orgánů od ochrany 

ostatních potenciálních obětí.  

Přínosem práce by mohla být také sedmá kapitola, která je věnována vnitrostátní úpravě. 

Z hlediska koncepce a cílů práce by se autorka měla více věnovat otázce, jak konkrétní úprava 

souvisí s analyzovanými mezinárodními závazky. Tuto vazbu však zmínila pouze v kontextu 

implementace závazků práva EU. 

 

Celkové hodnocení 

Autorka ve své práci prokázala schopnost zformulovat relevantní otázky a řešit je pomocí 

primárních a sekundárních pramenů. Vzhledem k poměrně originálně vymezenému tématu a 

angažovanému přístupu autorky k širším souvislostem problematiky teroristických útoků na 

státní orgány lze litovat, že některé části práce jsou velmi popisné a nast iňují pouze obecný 

rámec právní úpravy bez kritické reflexe konkrétnějších souvislostí.  



Přesto si myslím, že práce je jako přehled relevantních nástrojů přínosná. Domnívám se, že 

rigorózní práce předložená Mgr. Pöslovou po formální a obsahové stránce vcelku splňuje 

kritéria kladená na tento druh vědecké práce. Práci doporučuji k obhajobě.  

Během obhajoby by měla autorka vysvětlit pojetí „státního terorismu“, o kterém se zmiňuje 

na str. 43. Co znamená akt „státního terorismu“ proti orgánům cizího státu a jak lze takovým 

aktům bránit?   

 

V Praze, dne 16. prosince 2013 

 

                                                                    Doc. Dr.iur. Harald  Christian Scheu, Ph.D. 

                    
 


