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Výběr tématiky práce a její aktuálnost a novost 

Autorka předkládá diplomovou práci s názvem „Úloha mierových operácií OSN pri 
udržiavaní medzinárodného mieru“. Výběr problematiky lze hodnotit na hranici vhodnosti pro 
spracování diplomové práce, a to zejména proto, že v takto obecném pojetí se nejedná o 
problematiku novou. Naopak, toto téma je již vyčerpávajícím způsobem v odborné literatuře 
zpracováno (mj. existují odborné časopisy zaměřené pouze na problematiku mírových misí, 
jako např. International Peacekeeping, atd.). Autorka rovněž nezvolila nikterak novátorský 
přístup ke zpracování, ani se nezaměřila na některý z aspektů problematiky, ze kterých 
některé dlouhodobě a některé velmi aktuálně rezonují v praxi i doktríně mezinárodního práva 
(odpovědnost států a mezinárodních organizací v kontextu mírových misí, přičitatelnost 
jednání, použití síly, zapojení mírových jednotek do ozbrojených konfliktů a následky 
takového zapojení, lidská práva a mezinárodní humanitární právo v mírových operacích, atd.). 
Souhrnně lze tedy k výběru problematiky práce konstatovat, že i když mírové mise jako 
takové zůstavají bezesporu aktuálním a vděčným námětem odborných  diskusí, autorkou 
zvolený přístup je příliš obecný a nenaplňuje tak jeden ze základních požadavků kladených na 
výběr tématu diplomové práce, které má být zvoleno tak, aby umožňovalo nejen popis, ale 
zejména analýzu a vlastní pohledy na téma. 

Formální stránka práce 

Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Její rozsah je standardní (80 str.,  z toho 60 str. 
textu včetně úvodu a závěru). Nedostatky formální úpravy jsou jen občasné, některé se ale 
objevují systematicky (chybějící interpunkční znaménka v poznámkách pod čarou, 
nekonzistentnost v používání jazyka citací [Charta OSN je uváděna v slovenštině, rezoluce 
RB OSN v angličtině]).  

Práci s literaturou a výběr literatury lze hodnotit jen jako dobrý, a to s následující výhradou: 
Autorka pracovala prakticky výlučně se zahraniční literaturou, není jasné, proč opoměla 
základní mezinárodněprávní literaturu české provenience (učebnice, časopisecké články, atd.). 
Oponent tento fakt zdůrazňuje proto, že podle jeho názoru je práce s aktuálním vydáním 



používané literatury nedílnou součásti snahy o kvalitně zpracovanou akademickou práci, která 
má osvěčit autorčinu erudovanost a orientaci ve zpracovávané problematice.  

V předložené práci dominuje z hlediska metodologického deskripce, co je dáno do velké míry 
volbou tématu a zvoleným způsobem nahlížení na něj. I ty části práce, které kombinují 
deskriptivní přístup s přístupem analytickým (např. kap. 5), ale bohužel nepřinášejí mnoho 
nového či originálního.  

Obsahová stránka práce 

Z obsahového hlediska si autorka vytyčila za cíl „charakterizovať mierové operácie z 
všeobecného hľadiska a objasniť tak základné zásady ich fungovania a pôsobenia, a na 
príkladoch operácií z minulosti poukážem na faktory, ktoré ovplyvňovali to, ako sa na nich, ale aj 

na celú Organizáciu spojených národov, nazerá dnes“. Jak již bylo výše naznačeno, 
problematika mírových misí je zcela jistě problematikou aktuální a detailně diskutovanou (a 
to i přes existující rozsáhlý soubor doktrinárních výstupů a poměrně bohatou mezinárodní 
praxi), ale vágnost uvedené formulace cílů práce jen odráží snahu o co nejvšeobecnejší závěr 
bez toho, aby autorka problematiku prozkoumala skutečně do hloubky.  

Z textu práce je patrná snaha a angažovanost autorky, ale je škoda, že tato energie nebyla 
vynaložena účelněji. Čtenář, který předloženou práci otevře v očekávání, že se dozví něco 
nového, originálního, musí být jejím obsahem zklamán. Autorce nelze upřít, že s ohledem na 
název a cíle práce zvolila jednotlivé kapitoly vhodně (kapitoly také na sebe logicky navazují), 
ale obsahují jen všeobecné a již dobře známé informace k mírovým misím. Jako příklad lze 
uvést popis vývoje mírových misí, nebo popis „princípov činnosti mierových operácií“ (kap. 
3). Příležitostí k hlubšímu pohledu by byla kap. 4.2 nazvaná „Právo a jeho aplikácia na 
mierové operácie“, na pouhých 4 stranách je ale jen nástin základních aspektů mozaiky práva 
aplikovatelného na mírové operace. Rovněž kapitola s názvem „Charakteristika konkrétnych 
mierových operácií“ je spíš stručným náčrtem faktografie k některým operacím, než 
zasvěcenou analýzou (která v rámci daném charakterem diplomové práce ani není 
dosažitelný). Závěr práce odráží zvolený přístup ke zpracování tématu a je tak převážně 
syntézou základních poznatků doplněnou o velmi všeobecné závěry o „úspěšnosti“ či 
„neúspěšnosti“ mírových misí OSN a snahu odpovědět na otázky, na které autorka 
v diplomové práci z důvodu jejich komplexnosti, rozsahu, atd., bezesporu substanciálně 
podloženou odpověď nalézt nemohla („Ako teda docieliť to, aby mierová operácia bola 
úspešná?“). 

Závěr 

Předložený elaborát odráží zájem autorky o problematiku mírových misí a také její 
angažovanost a snahu o poctivé zpracování. Bohužel již samotné zaměření a vytýčený cíl 
neumožňoval autorce proměnit takto investovanou energii v lepší výsledek, než jakým lze 
předloženou práci hodnotit. Řečeno jinak, v úvodu stanovených cílů nelze dle mého v práci 
typu diplomové práce dosáhnout, prakticky nutně musí taková práce zůstat na povrchu 
problematiky. Navzdory tomu jsem přesvědčen, že práce ještě splňuje nároky kladené na 



tento druh prací na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Z výše uvedených důvodu 
hodnotím práci Zuzany Ostrolucké kvalifikačním stupněm  

             dobře 

a doporučuji ji k ústní obhajobě. 

Diplomantka v rámci obhajoby zodpoví následující otázky: 

1. Identifikujte podle Vás nejpalčivější problémy realizace mírových misí OSN 
v současnosti.  

2. Jaké jsou možnosti osob, kterým byla způsobená škoda příslušníky mírových operací, 
domáhat se odškodnění? Je taková možnost normativně upravena? Pokud ano, kde?
     

 

 
V Praze dne 11.09.2014       

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI 


