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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Předkladatelka diplomové práce Petra Urbanová se ve své práci věnuje tématu, které je 

diskutováno nepochybně už od vzniku samotné OSN. Téma lze uchopit pochopitelně různě a  

nemusí jít pouze o mezinárodně právní pohled. Je nesporné, že ochrana míru a bezpečnosti je 

stěžejním úkolem Rady bezpečnosti, otázkou jen je, nakolik vděčíme za relativně dlouhé 

období právě systému, který byl koncipován během 2. světové války a jehož kořeny sahají 

nejméně do období po 1. světové válce a vycházejí do jisté míry ze systému založeného již 

Společností národů. Stejně tak by bylo zajímavé odpovědět na otázku, zda se současný systém 

již nepřežil a zda by nebylo načase reformovat mezinárodní organizaci, jakou je OSN tak, aby 

odpovídala změněným poměrům na geopolitické mapě světa. Všichni cítí, že by OSN, a 

zejména Rada bezpečnosti měly mnohem fungovat efektivněji, neexistuje však zatím 

dostatečná politická vůle, začít o reformě uvažovat skutečně racionálně. V každém případě, je 

systém kolektivní bezpečnosti v rukách států a jen na nich je, jak efektivně bude fungovat. 

Jestliže je OSN nereformovatelná, může se brzy stát, že ztratí postupně svůj význam a skončí 

stejně jako její předchůdkyně, Společnost národů. Není-li tomu tak, nemá smysl déle otálet. 

Zvolené téma nepozbývá na aktuálnosti, jen se zdá, že mezinárodní společenství přešlapuje na 

místě a pomalu ztrácí důvěru v možnost nezbytné reformy. 

 

2. Obsah a členění diplomové práce 

 

Kromě obligátního úvodu a závěru je práce rozdělena do pěti částí a ty pak dále do 

jednotlivých sub-kapitol. V první části autorka zasazuje svou práci do historického kontextu a 

vrací se k formování myšlenky systému mezinárodního míru a bezpečnosti po 1. světové 

válce, stručně se zmiňuje o Společnosti národů a okolností vzniku OSN. Ve druhé části 



rozebírá Radu bezpečnosti, její strukturu a krátce zmiňuje některé reformní návrhy na její 

složení a fungování. Ve třetí části práce se autorka zabývá základními funkcemi Rady 

bezpečnosti, jejími pravomocemi a fungováním jejích pomocných orgánů. Čtvrtá část je 

věnována způsobu usnášení se v RB, rozlišením procedurálních a ostatních otázek, právem 

veta atd. a v páté části pak rozhodnutími Rady bezpečnosti, jejich právní závazností, adresáty 

rozhodnutí a praxí v kontextu čl. 25 Charty OSN. V závěru uzavírá diplomantka práci 

v přehledné syntéze.  

 

3. Náročnost tématu 

 

Zpracování práce vyžadovalo, aby diplomantka prostudovala řadu relevantních primárních a 

sekundárních informačních zdrojů, včetně mezinárodní smluvní úpravy, kasuistiky, 

doporučení a materiálů připravených pro jednání na mnohostranném kole obchodních jednání, 

ale i příslušnou odbornou literaturu. Přestože je zřejmé, že musela čerpat při zpracování 

tématu z řady pramenů, neodráží se to bohužel přesvědčivě v jejich přehledu a citacích.  

 

4. Hodnocení práce 

 

Samotné pojetí práce dalo tušit, že půjde spíše o popisnější přístup. Je proto zjevné, že autorka 

nezabíhá do příliš velkých podrobností a že by zpracování každé z dílčích oblastí mohlo 

podstatně přesáhnout rozsah stanovený pro diplomové práce, přesto je podaný přehled 

zpracován pečlivě a srozumitelně. Na to, jak je rozsáhlá a popisná, chybí v ní citace. 

Nejrelevantnější zdroj Komentář Charty OSN editovaný Brunem Simmou má sice v literatuře 

uvedený hned dvakrát (asi omylem), ale rozhodně ho necituje nebo když cituje, tak v textu, 

nikoli pod čarou. Na 110 stran dlouhý text by se slušelo mít alespoň 150 relevantních citací, 

nikoli pouze kolem 40, z větší části ne vždy příliš aktuálních a relevantních. I přesto celkově 

práci hodnotím kladně, diplomantka prokazuje, že je schopna zorientovat se v problematice a 

zpracovat ji srozumitelným způsobem. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Práce je po formální stránce slušně zpracována, je logicky členěna, autorka se drží zvolené 

struktury a práci lze z formálního hlediska hodnotit kladně a práci doporučuji k ústní 

obhajobě. 



 

Pro ústní obhajobu bych rád položil následující otázky: 

 

Jaký by byl dle názoru autorky nejvhodnější model fungování univerzální mezinárodní 

organizace, která má efektivně zajistit udržení míru a bezpečnosti. 

 

Jakým způsobem lze efektivně zamezit tomu, aby státy, zejména stálí členové Rady 

bezpečnosti nemohli klást své geopolitické zájmy nad zájmy mezinárodního společenství.  
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