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vedoucího na diplomovou práci  Tomáše Komma „Budoucnost odpovědnosti za ochranu po 

zkušenostech  v Libyii a Sýrii“  předloženou na Univerzitě Karlově Právnické fakultě               

 

                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Diplomová práce je členěna na úvod, čtyři části a závěr. Diplomová práce má celkový 

rozsah 106 stran, vlastního textu je 92 stran bez seznamu použitých zdrojů. Práce byla 

odevzdána v březnu 2017 (datum uzavření rukopisu 14. 3. 2017). 

 V první kapitole se diplomant zabývá  vznikem a vývojem konceptu odpovědnosti za 

ochranu. Vychází z odpovědnosti předcházet nebezpečné situaci a zamezit tak potřebě 

samotné intervence. V této souvislosti diplomant mimo jiné odkazuje na zprávu komise  

ICISS, která vychází z čl. 55 Charty OSN.  Jaký je podle jeho názoru vztah daného ustanovení 

ke zkoumané problematice.  Následuje odpovědnost reagovat a odpovědnost za obnovení 

žádoucího stavu. Dále uchazeč konstatuje, že Závěrečný  dokument Summitu OSN z roku 

2005 koncept Odpovědnosti za ochranu podstatně zeštíhlil, omezil jej na páchání čtyř zločinů 

– genocidy, zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a etnických čistek. Dále se v této 

kapitole zabývá dalším vývojem konceptu Odpovědnosti za ochranu, zejména z hlediska 

zpráv generálního tajemníka o provádění tohoto konceptu. Konstatuje, že koncept 

Odpovědnost za ochranu spočívá na třech pilířích: 1. Odpovědnost státu za ochranu 

obyvatelstva před genocidou, válečnými zločiny, etickými čistkami a zločiny proti lidskosti, 

2. Připravenost  mezinárodního společenství poskytnout státům při realizaci této odpovědnosti 

pomoc a asistenci, 3. Odpovědnost mezinárodního společenství, jednajícího prostřednictvím 

OSN za využití nástrojů poskytovaných kapitolami VI-VIII Charty OSN (str. 18). 

Třetí kapitola diplomové práce je zaměřena na použití  konceptu Odpovědnosti za 

ochranu a intervence v Libyi. V této souvislosti si klade diplomant otázku, zda akce v Libyi je 

počátkem nové praxe států nebo zda se tím vývoj konceptu zbrzdil či ukončil. Autor zde 

rozebírá příslušné rezoluce Rady bezpečnosti týkající se Libye, zejména rezoluci č. 1973 

z roku 2011. Diplomant se zde zabývá rozdílnými názory států na výklad této rezoluce a také 

přístupy nauky. Poukazuje i na určité porušení rezoluce 1973 (str. 44). Pokud jde o souvislost 

rezolucí Rady bezpečnosti týkající se Libye s konceptem odpovědnost za ochranu, lze 

souhlasit se závěry diplomanta, že z textů rezolucí Rady bezpečnosti přesvědčení států o  

právní závaznosti této normy nevyplývá (str. 43). Dále konstatuje, že je třeba spíše odpovědět 

záporně, že libyjské rezoluce přispěly ke konstituování norem Odpovědnosti za ochranu jako 



součást mezinárodního obyčejového práva. Autor v této kapitole však prokázal svou 

schopnost aplikovat pravidla týkající se Odpovědnosti za ochranu i  prvky, které se týkají  

obyčejových pravidel na konkrétní případ. Čtvrtá kapitola je zaměřena na úvahu odpovědnosti 

za ochranu a válku v Sýrii. Uchazeč zde podrobně rozebírá vývoj pokud jde o ozbrojené 

konflikty na území Sýrie. Autor by měl vysvětlit na základě čeho posuzuje „spornou 

legitimitu syrského režimu“ (str. 62) Konstatuje, že k použití konceptu Odpovědnost za 

ochranu nedošlo ani při zásazích proti Islámskému státu (str. 64).  Pátá kapitola je zaměřena 

na hledání odpovědi na otázku, zda po Libyi a Sýrii má koncept Odpovědnost za ochranu 

stále naději. Mimo jiné zde autor rozebírá i možnost použití rezoluce VS OSN Spojení pro 

mír. Dospívá však k závěru, že využití této procedury nepřichází v rámci konceptu 

Odpovědnosti za ochranu použít (str. 78). V rámci ústní obhajoby by mohl diplomant vyjádřit 

svůj názor na rezoluci č. 377 Spojení pro mír.  

Pokud jde o hodnocení, diplomant prokázal svou schopnost pracovat s příslušnými 

dokumenty a literaturou a ty použít na zvolené téma. V tomto směru naplňuje zcela 

diplomová práce své poslání. Autor se zabývá aktuálním tématem, při jeho uchopení 

formuluje i vlastní názory. Při zpracování své práce vycházel diplomant jak z primárních 

pramenů, tak i pramenů sekundárních. Rozebírá a hodnotí názory představitelů nauky. Práce 

obsahuje 260 poznámek pod čarou. Z formálního hlediska je práce napsána srozumitelným 

jazykem.  

 Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tyto práce a doporučuji jí k ústní 

obhajobě. Při ústní obhajobě doporučuji, aby se diplomant vedle otázek obsažených v textu 

posudku zaměřil na otázky: 1) mohou státy přistoupit k protiopatřením proti státu na jehož 

území dochází k páchání zločinů proti lidskosti, válečných zločinů, genocidy, 2) jaký je názor 

diplomanta na možnost Africké unie intervenovat na základě jejího zakládajícího aktu 

v případě zejména zločinů proti lidskosti, válečných zločinů a genocidy, 3) jaký význam může 

mít použití  konceptu Odpovědnost za ochranu při rozhodování Rady bezpečnosti OSN?  

 

 

V Praze  dne   10. 4. 2017                                                  doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.                                                                                          

    


