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Posudek vedoucí na diplomovou práci Šárky Ošťádalové na téma Help without Borders? 

Humanitarian Assistance under International Humanitarian Law (Pomoc bez hranic? 

Humanitární asistence v rámci mezinárodního humanitárního práva) 

 Šárka Ošťádalová předložila zajímavou a originální diplomovou práci zabývající se 

úpravou poskytování humanitární pomoci v době ozbrojených konfliktů tak, jak je tato 

zakotvena v systému mezinárodního humanitárního práva. Téma je zpracováno přehledně a 

pečlivě, byť výzkumné otázky, jež diplomantka formuluje v úvodu, byly nastaveny možná až 

příliš ambiciózně – práce na ně tak ne vždy dává jasnou či přímou odpověď. Navzdory tomu 

se předložená práce řadí mezi práce nadstandardní kvality a diplomantka v ní plně osvědčuje 

jak dobrou znalost mezinárodního práva, zejména mezinárodního práva humanitárního, tak 

schopnost samostatné výzkumné práce. A také osobní zaujetí pro téma.  

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma je aktuální a v českém prostředí zatím jen málo zpracované, a to navzdory tomu, 

že v poslední době je poskytování humanitární pomoci věnována poměrně značná pozornost 

na mezinárodní scéně, např. v rámci Mezinárodního výboru Červeného kříže. Diplomantka 

téma navrhla sama a z práce je vidět, že ji k tomu vedl hlubší zájem o problematiku, který se 

neomezuje jen na snahu napsat práci a ukončit studium na PF UK. Zpracování tématu kladlo 

na diplomantku spíše vyšší nároky. K tématu sice existuje bohatá zahraniční literatura, z níž 

diplomantka mohla čerpat a také zčásti čerpala, téma samo je ale značně komplexní a 

vyvolává celou řadu otázek, jež nesouvisejí jen s oblastí mezinárodního humanitárního práva 

(např. otázka souhlasu k poskytnutí humanitární pomoci se týká suverenity státu coby 

jednoho z klíčových a současně značně kontroverzních institutů současného mezinárodního 

práva veřejného). 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Po formální i jazykové stránce je diplomová práce na poměrně dobré úrovni. Práce je 

psána v angličtině a je vidno, že angličtina není diplomantčiným mateřským jazykem. Text je 

nicméně srozumitelný, a i když se v něm občas objevují některé ne právě obratné formulace 

(např. nadměrné používání spojení „the issue of“), diplomantka celkově osvědčuje dobrou 

znalost angličtiny i odborné terminologie v tomto jazyce. Svým rozsahem práce odpovídá 

požadavkům kladeným na tento typ kvalifikačních prací n Právnické fakultě UK, resp. je 

spíše nadstandardní – práce má 121 stranu, z toho 87 stran vlastního textu. Diplomantka 

vycházela z odpovídajícího množství primárních pramenů i sekundární literatury. Způsob 

práce se zdroji a jejich citování je standardní. 
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3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce sestává z předmluvy, úvodu, sedmi kapitol a závěru (úvod a závěr 

jsou číslovány jako kapitoly). V úvodu diplomantka stručně představuje téma a vymezuje tří 

výzkumné otázky, resp. tři soubory výzkumných otázek. První se orientuje na obsah stávající 

právní úpravy poskytování humanitární pomoci za ozbrojených konfliktů a na pramen 

(smluvní či obyčejový) této úpravy. Touto otázkou se diplomantka v práci zabývá opravdu 

detailně. Druhá otázka se zajímá o to, zda je úprava stále relevantní, tj. zda odráží povahu 

ozbrojených konfliktů dnešní doby. Tato otázka v práci dostatečně řešena není: diplomantka 

se podrobněji nevěnuje ani proměnám povahy ozbrojených konfliktů, ani tomu, nakolik 

právní úprava tyto proměny umožňuje reflektovat. Konečně třetí otázka se týká nedostatků 

stávající právní úpravy a možností jejího dalšího zkvalitnění. Touto otázkou se diplomantka 

zabývá, je nicméně škoda, že se vyjadřuje spíše k jednotlivým dílčím institutům než 

k nastavení úpravy jako takové. 

Vedle výzkumných otázek – a stručného přehledu obsahu práce a využitých zdrojů – 

obsahuje úvod také vymezení základních pojmů, konkrétně pojmu humanitární pomoc. 

Diplomantka nejprve uvádí, co za humanitární pomoc nepovažuje (rozvojová pomoc, pomoc 

v době katastrof, humanitární intervence), a následně dává pozitivní definici pojmu, kterou 

rozumí „typ jednání či pomoci, jež má výlučně humanitární povahu, jeho cílem je uspokojit 

základní potřeby civilního obyvatelstva v době ozbrojených konfliktů a je poskytnut vnějšími 

či vnitřními aktéry“ (str. 14). Poslední část definice je lehce redundantní, protože je vcelku 

logické, že někdo onu pomoc poskytnout musí – a nikdo jiný než vnější nebo vnitřní aktér 

(tedy vlastně každý) v úvahu nepřichází. Celkově je nicméně definiční část práce velmi pěkně 

zpracovaná a ukazuje, že diplomantka o pojmu humanitární pomoci hlouběji přemýšlela a 

snažila se najít svou vlastní definici. 

Druhá kapitola nabízí přehled právní úpravy poskytování humanitární pomoci 

obsažené ve smluvních instrumentech mezinárodního humanitárního práva (Haagské úmluvy 

z let 1899 a 1907, Ženevské úmluvy z roku 1949, Dodatkové protokoly k Ženevským 

úmluvám z roku 1977) a zčásti mezinárodního trestního práva (Římský statut Mezinárodního 

trestního práva z roku 1998). Diplomantka ukazuje, že aplikovatelné normy se značně liší 

v závislosti na typu ozbrojeného konfliktu a že úprava platná v ozbrojených konfliktech 

vnitrostátních je relativně skoupá. Touto skoupost částečně kompenzuje obyčejová úprava, 

kterou se diplomantka v první věcné kapitole taktéž zabývá, tato úprava zaplňuje ale jen 

některé mezery a navíc její obsah není předmětem plného mezinárodního konsensu. Další 
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kapitola poskytuje stručný úvod do historie poskytování humanitární pomoci. Z hlediska 

systematiky práce by bylo logičtější zařadit tento úvod před přehled právní úpravy. 

Čtvrtá kapitola má poněkud záhadný název (spouštěče humanitární pomoci). Její 

obsah tvoří soubor okolností, za nichž může/má být humanitární pomoc poskytována. Tyto 

okolnosti tvoří kontext, jímž je stav ozbrojeného konfliktu zahrnující aplikaci mezinárodního 

humanitárního práva, a potřeba, daná strádáním civilního obyvatelstva a neschopností 

primárního aktéra, obvykle teritoriálního státu, toto strádání ukončit poskytnutím humanitární 

pomoci. Kapitola je přehledná a dobře vyargumentovaná, byť část 4.3 by měla část 4.2 

předcházet (ne/schopnost poskytnout pomoc se většinou řeší až v situaci, kdy lidé strádají, 

nikoli naopak). Pátá kapitola se věnuje aktérům, tj. příjemcům a poskytovatelům humanitární 

pomoci. Zatímco okruh prvních je relativně stabilní a v zásadě zahrnuje civilní obyvatelstvo 

určité oblasti zasažené ozbrojeným konfliktem, okruh druhých může být dosti rozsáhlý. Vedle 

států a mezinárodních organizací se zde mohou angažovat i Mezinárodní výbor Červeného 

kříže a další složky Hnutí, a nevládní organizace. Během ústní obhajoby by se diplomantka 

mohla podrobněji vyjádřit k tomu, zda se právní postavení těchto aktérů vzájemně liší a zde 

někdo z nich má právo, resp. povinnost humanitární pomoc poskytnout. 

Následuje kapitola, v níž diplomantka identifikuje a rozebírá tři základní principy 

poskytování humanitární pomoci, mezi něž se řadí lidskost, nestrannost a neutralita. Kapitola 

patří k nejzajímavějším a nejlépe vyargumentovaným v celé práci. Určité výhrady lze naopak 

mít ke kapitole zabývající se souhlasem k poskytování humanitární pomoci. Diplomantka zde 

nejprve řeší, kdy je souhlas třeba, a následně diskutuje, kdo má souhlas udělit. V první bodě 

není jasné, v čem se okolnosti souhlasu liší od okolností poskytování humanitární pomoci, jež 

podrobně rozebrala čtvrtá kapitola. Ostatně předmětem zájmu v kapitole sedmé je spíše 

existence povinnosti poskytnutí povolit než identifikace okolností poskytnutí. Diplomantka 

nicméně správně upozorňuje na problémy, jež vyvstávají za vnitrostátních ozbrojených 

konfliktů v souvislosti s přítomností nestátní strany v konfliktu. Závěr, k němž diplomantka 

v tomto bodě dospívá, tedy že je třeba souhlasu státního i nestátního aktéra, není předmětem 

konsensu, argumenty, jež práce uvádí, ale působí poměrně přesvědčivě.  

Poslední kapitola má opět lehce záhadný název (facilitation of humanitarian 

assistance). Reálně zahrnuje vše, co s tématem souvisí a nebylo rozebráno dříve, tedy otázku 

obsahu humanitární pomoci, ochrany osob dohlížejících na její transport a distribuci, zajištění 

tohoto transportu apod. Závěr stručně shrnuje hlavní poznatky, k nimž diplomantka v práci 

dospěla. Tato část práce není příliš zdařilá a budí dojem, že vznikala ve chvatu. Bývalo by 
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bylo lépe závěr práce pojmout komplexněji a podrobně a systematicky se v něm vyjádřit 

k jednotlivým výzkumným otázkám. Takto musí čtenář odpovědi z textu z velké části sám 

dovozovat. A jak už bylo řečeno výše, ne vždy je to snadný úkol. 

4. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Šárky Ošťádalové Help without Borders? Humanitarian Assistance 

under International Humanitarian Law (Pomoc bez hranic? Humanitární asistence v rámci 

mezinárodního humanitárního práva) splňuje nároky kladené na diplomové práce na 

Právnické fakultě UK. Proto ji doporučuji k obhajobě a předběžně, s výhradou úspěšného 

průběhu této obhajoby, ji hodnotím jako výbornou. Během obhajoby by se diplomantka 

mohla, vedle připomínek uvedených výše, vyjádřit k následujícím otázkám: 

1) Diplomantka dospívá v práci k závěru, že stávající právní úprava poskytování humanitární 

pomoci za ozbrojených konfliktů není zcela dokonalá. Jakým způsobem by chtěla situaci 

řešit? Změnou stávající smluvní úpravy? Přijetím nové smlouvy specificky věnované 

tématu? Tlakem na vývoj nových obyčejových norem? 

2) Jak by diplomantka postupovala v situaci, kdy by k poskytnutí humanitární pomoci dala 

souhlas nestátní strana v konfliktu, nikoli ale teritoriální stát? 

 

 

V Praze dne 3. července 2016 

 

 

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

Vedoucí diplomové práce 

 


