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Výběr tématiky, aktuálnost a vymezení cílů práce 

Autorka předložené diplomové práce si podle mého názoru vybrala ke zpracování tematiku 
zajímavou a vhodnou. Samotný koncept humanitární intervence/R2P je již sice podrobně 
analyzován v zahraniční i domácí literatuře, ale nelze konstatovat, že by panovala shoda 
v názorech na jeho charakter, působení, dopady a další aspekty. Koncept humanitární 
intervence/R2P je tedy předmětem pokračující odborné diskuse, a to právě ve světle 
aktuálních událostí, které diplomantku motivovali k výběru tematiky její diplomové práce. Jak 
lze z úvodu vyčíst, autorka si vytyčila za cíl představit koncept humanitární intervence/R2P, 
jeho vývoj a současný stav a analyzovat uplatnění tohoto konceptu v kontextu syrské krize. 
Výběr tématu lze hodnotit kladně, neboť kromě jeho mezinárodněprávní relevance a 
aktuálnosti vyžaduje jeho zpracování od autorky nejen znalosti zpracovávané problematiky, 
ale také obecnou znalost mezinárodního práva, jeho systematiky a charakteristických 
vlastností. Rovněž takto zvolené téma klade zvýšené nároky na zpracování samotné ve smyslu 
schopnosti pracovat nejen s odbornou literaturou, ale také primárními zdroji, dále na 
schopnost kriticky zdroje hodnotit a formulovat vlastní stanovisko. V úvodu, který je poměrně 
rozsáhlý, vhodným způsobem informuje o použitých metodách, východiscích a také motivaci 
autorky. Formulace samotné výzkumné otázky by ale mohla být jasnější a preciznější právě 
s ohledem na širokost a obtížnost tématu.  

Formální stránka práce 

Z hlediska formálního je diplomová práce zpracovaná na úrovni, která odpovídá požadavkům 
kladeným na tento druh prací. Autorka kvalifikovaně a v souladu s citačními normami 
zpracovala poznámky pod čarou a opatřila práci seznamem použité literatury, ze kterého je 
patrné, že pracovala s dostatečným množstvím domácích i zahraničních pramenů. Autorka 
vycházela z relevantních odborných statí, ale pracovala také s primárními prameny, co se 
s ohledem na charakter práce a zpracovávané problematiky jeví jako důležité a správné. Počet 
poznámek pod čarou, ale také zdrojů, se kterými pracovala, je nadstandardní.   

Po formální stránce ale lze přece jen vytknout některé nedůslednosti. Například do členění 
práce dle mého názoru nepatří literatura, seznam zkratek, atd., protože se nejedná o meritorní 



kapitoly práce, příp. úvod a závěr. Dále pak u opakovaných odkazů na ustanovení 
mezinárodních smluv se již neuvádí op.cit. Kromě toho se objevují nedůslednosti jako 
nepokračující číslování v seznamu literatury nebo použití odlišného typu písma (obojí na str. 
79), překlepy, gramatické a stylistické chyby (např.: teórií /str. 3/, genodícy, fenoménami /str. 
6/, porozumenie rozpracovaným konceptom /str. 7/). Zdůraznění těchto nedůslednosti sice 
nemá vliv na hodnocení předložené práce, ale spíš upozorněním na nutnosti přistupovat také 
k formální stránce práce s co největší mírou pečlivosti.   

Obsahová stránka práce, práce s prameny, struktura  

Z hlediska obsahového je práce členěna do celkem 9 „kapitol“, dvě tvoří úvod a závěr a tři 
jsou meritorní. šesti meritorních kapitol plus úvod a závěr. Členění práce je logické, 
jednotlivé kapitoly na sebe navazují. Struktura práce odpovídá vymezenému cíli.  

První meritorní kapitola je věnována mezinárodněprávním východiskům. Obsah kapitoly není 
nikterak originálním příspěvkem, to ale ani nebylo ambicí autorky. Z mého pohledu je 
správné, že v konciznosti představila a zdůraznila základní aspekty, které jsou východiskem 
pro další kapitoly.  

Druhá meritorní kapitola je věnována chronologicky uspořádanému pohledu na vývoj 
problematiky od vzniku konceptu humanitární intervence, po současný stav/R2P. Za 
pozitivum považuji, že autorka nezůstala jen v rovině teoretické, ale nabídla také pohled na 
uplatňování humanitární intervence (Kosovo) a R2P (Libye) v praxi. Předložená práce (nejen 
v této části) obsahuje množství informací, které mají „mimoprávní“ charakter. I když lze 
možná v některých případech polemizovat o účelnosti jejich uvedení, souhrnně chci 
s ohledem na tento aspekt podotknout, že se tento přístup je správný, protože problematiku 
humanitární intervence/R2P nelze analyzovat čistě právně pozitivistickým přístupem, ale 
důležitou roli sehrávají i mimoprávní aspekty, které ale následně přece jen právní relevanci 
můžou mít. Typickým příkladem je zkoumání postojů států, které je důležité např. při hledání 
odpovědi na otázku, jestli R2P je již obyčejovou normou mezinárodního práva, příp. 
obyčejem in statu nascendi.  

Poslední meritorní kapitola je pak věnována možnost uplatnit koncept R2P v kontextu syrské 
krize. Autorku lze pochválit za to, že zpracovává aktuální problematiku, na kterou aplikuje 
dosud finálně nevyjasněný koncept, který zdaleka není jen konceptem právním. V této 
kapitole diplomantka zvažuje, jestli je vůbec možné na syrský konflikt zásady R2P uplatnit, 
aplikuje závěry z předešlých kapitol a pokouší se také načrtnout možné východisko.  

Závěr práce v konciznosti shrnuje poznatky a závěry z jednotlivých kapitol. Trochu 
netradičně nedává jednoznačnou odpověď na otázku aplikace konceptu R2P v Sýrii, v tomto 
případě ale ani jednoznačnou odpověď očekávat nelze. Když tedy autorka končí jakousi 
obecnější úvahou k budoucnosti konceptu a konstatací, že jeho budoucnost lze předpovědět 
jen stěží, pak lze s tímto závěrem souhlasit.  

Souhrnné hodnocení 



Souhrnně lze konstatovat, že se diplomantce podařilo dosáhnout cílů vytýčených v úvodu 
práce. Zaměření a komplexnost práce, její struktura, rozsah zpracování jednotlivých aspektů i 
práce s odbornou literaturou a primárními zdroji osvědčují schopnost samostatné vědecké 
práce i hloubku znalostí v oboru autorky. Samotné zpracování je na vysoké formální i 
obsahové úrovni. Je tak možno konstatovat, že předložená práce plně splňuje požadavky 
kladené na vědecké práce tohoto druhu. Na základě těchto důvodů doporučuji diplomovou 
práci k ústní obhajobě a předběžně ji hodnotím klasifikačním stupněm 
 

Výborně 

Otázky, na které odpoví diplomantka v průběhu obhajoby: 

 
V závěru práce uvádíte, že z právního hlediska by měla být odpovědnost za ochranu 
interpretována jako vodítko již existujícho mezinárodního práva. Jaké postavení tohoto 
konceptu by bylo z hlediska efektivity cílů, na kterých dosahování koncept cílí, podle Vás 
účelné (normativní zakotvení nebo současný stav) a proč? 

 
V Praze dne 12.05.2014       

 
 
 

JUDr. Martin Faix, PhD., MJI 


