
Posudek oponentky  

k diplomové práci „Humanitárna intervencia a zodpovednosť za ochranu v čase sýrskej krízy“ 

předložené Bc. Janou Hrčkovou 

 

K tématu práce: 

Předložená diplomová práce v rozsahu 74 stran čistého textu se zabývá tématem humanitární 

intervence a odpovědnosti za ochranu. Toto obecné téma vztahuje ke konkrétnímu příkladu probíhající 

syrské občanské války. Tamní vnitrostátní ozbrojený konflikt ukazuje, že ač se jedná o značný 

humanitární problém, světové společenství států nedokáže účinně zasáhnout. Téma, které si 

diplomantka vybrala, je proto navýsost aktuální. Téma také není v českém kontextu zpracované, ve 

světovém mu pozornost věnována nicméně je. Stále jej ale je možné hodnotit jako nové a ke 

zpracování vhodné.  

Jde také o téma, které vyžaduje podrobné zkoumání zejména primárních, ale i sekundárních 

pramenů, a zároveň i schopnost analýzy a vlastního úsudku.  

 

Ke zpracování tématu: 

Práce je členěna do úvodu, čtyř částí a závěru. Včleněn je obsah a seznam použité literatury. 

Práce je zpracována s využitím většího množství primárních pramenů a sekundárních zdrojů. Právě 

důraz na primární zdroje je hodný ocenění.  

Diplomantka nepokládá výzkumné otázky, ale z úvodu je patrné, že cílem práce je aplikovat 

koncept odpovědnosti za ochranu na situaci v Sýrii. Jak uvádí v části věnované metodologii, zkoumá 

také, jaké je aktuální postavení „responsibility to protect“ ve světle probíhající krize v Sýrii, tj. jaká je 

právní relevance daného konceptu.  

Metodou, kterou zvolila, je metoda popisná a analytická.  

 

K obsahu práce: 

Práce je psána čtivě a velmi logicky. Osnova je přehledná a ukazuje cestu, kterou se 

diplomantka ubírá při svém bádání.  

V první věcné kapitole autorka téma ukotvuje, věnuje se obecnějším tématům (zákaz použití 

síly, oblast lidských práv). V kapitole druhé se věnuje posunu ve vnímání otázky ochrany obyvatelstva 

na území státu ze strany státu jiného, resp. ze strany světového společenství států. Autorka zde velmi 

hezky ukazuje posun od vnímání otázky jako humanitární intervence k jejímu vnímání jako R2P. Ve 

třetí věcné kapitole autorka vztahuje svá zjištění ke konkrétnímu příkladu, k událostem v Sýrii.  

Autorka vysvětluje, jak se dnešní mezinárodní právo staví k otázce použití síly, jaká je role 

Rady bezpečnosti. Hovoří zcela vhodně i o snahách zdůvodnit a opodstatnit humanitární intervenci 

skrze odlišnou interpretaci stávajících norem, které však pro takový výklad nedávají příliš prostoru. 

Autorka zmiňuje na s. 11 tvrzení Jany Ondrovičové ohledně nepřípustnosti ignorovat váhu právních 

norem k ochraně lidských práv, tedy ignorovat je ve světle upřednostňování zásady nepoužití síly, a 



důrazu na státní suverenitu. Toto tvrzení chápu. Je nicméně otázkou, zda se můžeme v mezinárodním 

právu, v právu, které se vytváří pomalu, jehož důležitým pramenem je – již z definice velmi dlouho se 

tvořící – obyčej, přikládat takovou váhu právu lidských práv, tedy poměrně novému odvětví. Ano, jde 

o nesmírně zásadní oblast. Ale je možné uvažovat o narušení konceptu státní suverenity ve prospěch 

této oblasti? Zčásti jistě ano. Podívejme se na posun v mezinárodním humanitárním právu, na posun 

od instrumentů zaměřených především na mezistátní konflikty k úpravě vztahující se na vnitrostátní 

konflikty. Podívejme se i na judikaturu mezinárodních trestních tribunálů. Ale přesto, je možné 

opravdu uvažovat o principu státní suverenity jako o něčem, co můžeme přetvářet, co je snad i 

překonané? Nemyslím si to. Uvedená úvaha ilustruje moji hlavní výhradu k práci autorky: jde 

z nemalé části o práci, která přebírá názory z využité literatury. S ohledem na to, že jde o práci 

diplomovou, mám za to, že takovýto přístup není na škodu, diplomantka téma zpracovala velmi dobře. 

Ale myslím si, že je škoda, že do práce nedala více svých názorů, podle úrovně práce soudím, že by 

byly zajímavé (např. mohla zhodnotit zjištění na s. 20 apod.).   

Autorka dokáže v práci hezky shrnout důležité aspekty, např. s. 16, kde se věnuje otázce 

oslabení pravidla mezinárodního práva, které není respektované, a nemožnosti vztáhnout tuto úvahu 

na otázku zákazu použití síly. V kontextu současných událostí na Ukrajině je to opět téma značně 

aktuální. 

Autorka se také dotkla z mého hlediska zcela zásadní otázky, a to posunu ve výkladu určitého 

pojmu skrze jeho přejmenování. Sémantické posuny jsou v mezinárodním právu častější a bylo by 

také jistě zajímavé se jim věnovat více (což ale není předmětem předložené práce).  

V průběhu čtení mě napadlo, zda by pro autorku nebylo zajímavé podívat se na práci Komise 

pro mezinárodní právo věnovanou otázce postavení osob, které jsou oběťmi katastrof (protection of 

persons in the events of disasters). Jde mi o otázku možnosti jiných států pomoci těmto obětem, pokud 

jsou stále na území svého státu, o otázku, jak je zde vnímána suverenita státu. V textu jsem k tomuto 

odkaz nenašla. 

 

Závěr: 

Autorka prokazuje velmi dobrou znalost dokumentů a literatury. Předložená práce naplňuje 

kritéria kladená na diplomovou práci, je dobře zpracovaná, napsána odborným jazykem, vybavena 

poznámkovým aparátem a seznamem literatury. Práci proto doporučuji k obhajobě a předběžně, 

s výhradou průběhu obhajoby, ji hodnotím jako výbornou. V práci jsem se mnoho dozvěděla a 

oceňuji, že si autorka vybrala téma, které je jedinečné.  

 

V ústní obhajobě pak navrhuji jako možná témata, na která by se mohla diplomantka zaměřit, 

následující:  

Nemohu ignorovat události posledních týdnů a ráda bych se proto zeptala diplomantky na to, 

jak vztahuje tematiku svojí práce k událostem na Ukrajině. Jak se staví k odůvodnění určité intervence 



Ruska na území Ukrajiny? Jak se staví k odůvodnění zásahu Ruska na území jiného státu (např. i Jižní 

Osetie) tím, že jsou zde ohroženi jeho občané (nyní je rétorika trochu odlišná, možnost zásahu je 

vztažena na ruskojazyčné obyvatelstvo). Jde o humanitární intervenci? 

 

V Praze dne 15. 5. 2014              

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

 

 

 

 


