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Posudek vedoucí na diplomovou práci Bc. Barbory Pohořské na téma Právní postavení 

hnutí odporu a analýza jeho činů v Izraelsko-Palestinském konfliktu 

 Diplomová práce Bc. Barbory Pohořské se zaměřuje na v  literatuře dobře zpracovaný 

konflikt, k němuž ale přistupuje originálním způsobem. Věnuje se právnímu postavení hnutí 

odporu, které práce vymezuje jako hnutí vedoucí ozbrojený boj proti válečné okupaci ve 

smyslu článku 4(A)(2) Ženevské úmluvy III. Definice okupace vychází ze společného článku 

2 Ženevských úmluv. Diplomantka zpracovává téma zajímavým a kompetentním způsobem a 

současně prokazuje dobrou obecnou znalost mezinárodního práva veřejného. Práce je zdařilá, 

lze ji vytknout snad jen určité formální nedostatky.  

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma je zvoleno dobře, neboť je jak (dlouhodobě) aktuální, tak v tomto konkrétním 

aspektu relativně málo zpracované. Oceňuji, že diplomantka téma navrhla sama a sama si i 

zformulovala výzkumné otázky, jež se v práci snaží zodpovědět. Zpracování tématu kladlo na 

diplomantku spíše vyšší nároky, protože postavení hnutí odporu z pohledu mezinárodního 

humanitárního práva nepatří mezi oblasti, jimž by se čeští či zahraniční autoři aktivněji 

věnovali. Samotná kategorie „hnutí odporu“ je navíc pojmově neukotvená, diplomantka se tak 

musela vyrovnat s pluralitou konceptů a vymezit si „hnutí odporu“ autonomně. 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Po formální i jazykové stránce je diplomová práce na slušné úrovni. V práci jsou 

některé jazykové chyby či překlepy, např. v interpunkci (čárky po větách vložených). Ne 

zcela jasné je kritérium psaní velkých a malých písmen ve slovech P/palestinský a I/izraelský: 

ve spojeních typu Palestinsko-Izraelské vztahy či Palestinské území působí velká písmena 

opravdu podivně. Svým rozsahem práce odpovídá požadavkům PF UK – práce má 129 stran, 

z toho 108 stran vlastního textu. Práce vychází ze značného množství primárních pramenů i 

sekundární literatury. Ne zcela standardní a také ne zcela jednotný je způsob citování těchto 

pramenů v poznámkách pod čarou a odkazy na ně v seznamu použité literatury (u autorů 

chybí křestní jména, ISBN je u některých knih zařazeno a u jiných nikoli apod.). 

3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce je rozčleněna do úvodu, čtyř kapitol a závěru. V úvodu diplomantka 

představuje téma a klade si následující výzkumné otázky: „1. Jaké je právní postavení 

organizovaného hnutí odporu a jeho bojovníků?; 2. Za jakých podmínek mohou být činy hnutí 

odporu v souladu s mezinárodním humanitárním právem?; 3. Jsou reálné činy palestinského 

hnutí odporu v souladu s mezinárodním humanitárním právem?“ (str. 3-4). První kapitola 

nabízí historické ohlédnutí za vývojem izraelsko-palestinského konfliktu.  

Jádrem práce jsou další dvě kapitoly. V kapitole 2 diplomantka posuzuje, zda jsou 

izraelsko-palestinská území „okupovaná“, a na základě rozboru pramenů (Haagská úmluva IV 

z roku 1907, Ženevské úmluvy z roku 1949 a Dodatkové protokoly z roku 1977) dospívá k 

závěru, že tomu tak – pokud jde o Východní Jeruzalém, Západní břeh Jordánu a pásmo Gazy 

– skutečně je. Tento závěr je dobře vyargumentovaný, byť je škoda, že diplomantka více 

nepracovala se stanovisky izraelských a palestinských autorů a s rozhodnutími Izraelského 

nejvyššího soudu. Kapitola 3 je věnována analýze právního postavení obyvatel okupovaného 

území a postavení hnutí odporu. Diplomantka osvětluje právní režim platný pro okupované 

území a následně se zaměřuje specificky na hnutí odporu. Vychází přitom z článku 4(A)(2) 

Ženevské úmluvy IV, která obsahuje podmínky pro přiznání statusu kombatanta pro 

„příslušníky jiných milic a jiných dobrovolnických sborů, včetně členů organisovaných hnutí 

odporu“. Zajímavou částí kapitoly je rozbor třech rozhodnutí izraelských soudů, na nichž 

diplomantka demonstruje nejednotnost přístupu k vymezení hnutí odporu. 
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Poslední kapitola nabízí dvě případové studie – první dává příklad činů hnutí, jež jsou 

podle názoru diplomantky v souladu s mezinárodním humanitárním právem, druhá naopak 

nabízí ukázku jednání, jež tomuto právu odporuje. V závěru práce diplomantka shrnuje hlavní 

poznatky, k nimž v práci došla, a dává odpověď na tři výzkumné otázky stanovené v úvodu. 

První otázku diplomantka zodpovídá tak, že „mezinárodní humanitární právo hnutí odporu 

určitým způsobem upravuje a určuje tak, za jakých podmínek náleží jeho členům právní 

ochrana obdobná té, na jakou mají nárok kombatanti“ (str. 106). Z této odpovědi vyplývá 

odpověď na druhou otázku: činy hnutí odporu mohou být legální, a to za podmínky, že 

příslušníci hnutí se kvalifikují jako kombatanti a jejich činy jsou v souladu s mezinárodním 

humanitárním právem. Odpověď na poslední otázku je obsažena v kapitole 4, která dává 

příklad konkrétních činů palestinského hnutí odporu, jež byla, resp. nebyla legální. Závěry 

práce jsou dobře podložené a vyargumentované a odpovědi na otázky působí přesvědčivě, lze 

tak říci, že diplomantka naplnila cíle, jež si při zpracování práce stanovila. 

4. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Bc. Barbory Pohořské Právní postavení hnutí odporu a analýza jeho 

činů v Izraelsko-Palestinském konfliktu se vzhledem k originalitě tématu i kompetentnímu 

způsobu jeho zpracování řadí mezi velmi zdařilé diplomové práce. Proto ji plně doporučuji 

k ústní obhajobě a, s výhradou úspěšného průběhu této obhajoby, ji hodnotím jako výbornou. 

V průběhu obhajoby by se diplomantka mohla vyjádřit k následujícím otázkám: 

1) Pokud by hnutí odporu na palestinských územích bylo možno kvalifikovat jako hnutí 

bojující jménem palestinského národa proti cizí okupaci za uplatnění práva na sebeurčení 

(článek 1(4) Dodatkového protokolu I), mělo by to pro právní úpravu postavení tohoto 

hnutí a jeho příslušníků nějaké významné právní důsledky? 

2) Jaký je vztah mezi ozbrojeným konfliktem a bojem proti terorismu (na který bývá 

v kontextu boje proti hnutím odporu často odkazováno)? 

 

V Praze dne 22. května 2016 
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