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Posudek školitelky na diplomovou práci Tomáše Komma na téma Budoucnost 

Odpovědnosti za ochranu po zkušenostech v Libyi a Sýrii 

 

 Diplomant si pro svou práci zvolil zajímavé a aktuální téma, jež zpracoval komplexně 

a místy i originálně. Práce nabízí přehled vývoje konceptu Odpovědnosti za ochranu (R2P), 

rozbor jeho (ne)aplikace na konflikty v Libyi a Sýrii a úvahy o možných směrech budoucího 

vývoje R2P. Práce prokazuje autorovu orientaci v oblasti mezinárodního práva i jeho 

schopnost samostatné odborné činnosti. 

 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma Odpovědnosti za ochranu (R2P) není samo o sobě nijak nové, diplomant se ale 

pokusil pojmout toto téma jinak než většina dostupných prací a zamyslet se nad jeho výhledy 

do budoucna ve světle kontroverzní aplikace tohoto konceptu v Libyi v roce 2011 a jeho 

stejně kontroverzní neaplikace, resp. nedostatečné aplikace během občanské války v Sýrii 

v posledních letech. Téma je, jak je zřejmé z událostí, jichž se týká a které mnohdy stále ještě 

trvají, vysoce aktuální. O to více, že v posledních letech zájem o R2P na mezinárodní scéně 

postupně klesá. Vyvstává tak otázka, zda koncept zažil rychlý vzestup a stejně rychlý pád, 

nebo zda mu jen byl dán určitý oddechový čas, který potřebuje, aby se vzpamatoval z libyjské 

krize. Právě na tuto otázku se práce snaží nalézt odpověď. Zpracování tématu kladlo na 

autorku střední nároky. Ke konceptu R2P existuje řada pramenů, zejména první část práce tak 

mapovala již dobře prozkoumaný terén. Část druhá naopak obsahuje prvky originálního 

výzkumu, ať pokud jde o úvahy o aplikaci R2P v Libyi a Sýrii, tak v kapitole věnované 

budoucnosti konceptu. 

 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Po formální a jazykové stránce je diplomová práce na velmi dobré úrovni. Text má 

jasnou a logickou strukturu, je nadstandardní délky (celkem 106 stran, z toho 87 stran 

vlastního textu) a dobře se čte. V textu nejsou žádné zásadní gramatické či terminologické 

chyby, byť určité překlepy se zde objevují (např. Vysokou komisařskou místo komisařkou – 

str. 63). Místy může lehce rušit až nadměrně rozdělení textu do velmi krátkých odstavců 

(např. strany 22 a 42), jde ale o nepříliš podstatný detail. Práce vychází z odpovídajícího 

množství zdrojů, které zahrnují jak primární prameny, tak sekundární literaturu (knihy, články 

atd.). Způsob využití a citování zdrojů je standardní, byť formálně ne zcela jednotné (např. 

uvedení stránek – viz poznámky pod čarou č. 89 a 94). 

 

3. Obsahová stránka práce: 

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

stručně představuje koncept R2P, klade několik otázek a informuje o struktuře práce. Otázek 

by mohlo být i méně, aby čtenář získal jasnější představu, kam má práce směřovat a co je 

jejím hlavním úkolem. V úvodu dále postrádám základní informaci o využitých pramenech či 

metodologii. První věcná kapitola (kapitola 2) je věnována vývoji konceptu R2P. Diplomant 

postupuje chronologicky od navržení konceptu ve zprávě Mezinárodní komise pro intervenci 

a státní suverenitu (ICISS) v roce 2001 přes jeho univerzální schválení v Závěrečném 

dokumentu Světového summitu v roce 2005 až po současnost. Kapitola je, zejména ve své 

poslední částí (podkapitola 2.4), dosti deskriptivní, představuje nicméně užitečné východisko 

pro další analýzu.  
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Ta je obsažena v kapitolách 3 a 4, jež se zabývají konflikty v Libyi a Sýrii. Diplomant 

postupuje v obou případech obdobně, tj. nastiňuje skutkové okolnosti případů a následně se 

zamýšlí nad tím, nakolik byl v rámci nich koncept R2P využit a zda se tak stalo v souladu 

s principy, na nichž R2P stojí. Závěry nejsou vždy zcela jednoznačné, což je ovšem primárně 

dáno komplexností analyzovaných situací. U konfliktu v Libyi diplomant konstatuje, že 

zatímco začátek ozbrojeného zásahu s mandátem Rady bezpečnosti OSN, k němuž zde došlo 

v roce 2011, představoval „učebnicový příklad použití R2P“ (str. 44), pokračování zásahu již 

vykazovalo řadu slabin (tvrzené překročení mandátu apod.). Diplomant současně vyjadřuje 

pochyby o tom, nakolik měl případ vliv na formování obyčejového práva. Zde by stálo za 

upřesnění, jaký obsah by příslušné obyčeje měly mít a vůči komu by měly směřovat, tj. kdo 

by jimi byl vázán. V případě konfliktu v Sýrii diplomant tvrdí, že „ani krutosti pácháné (sic) 

IS tak k použití R2P v Sýrii nevedly“ (str. 62). Během obhajoby by diplomant mohl rozvést, 

co chápe jako použití R2P. Jen použití síly? 

Poslední věcná kapitola se zabývá výhledy konceptu R2P do budoucnosti. Diplomant 

diskutuje koncept Responsibility While Protecting předložený Brazílií v roce 2011, návrhy na 

zavedení pevných kritérií použití síly (tato část není zcela šťastně propojena s částí o RwP), 

návrhy na dobrovolné sebeomezení práva veta, zlepšení monitoringu implementace R2P či 

opatření preventivní povahy. Tato diskuse představuje nejzajímavější a nejoriginálnější část 

práce. Závěry nicméně nejsou nijak optimistické. Diplomant soudí, že s ohledem na pokles 

vlivu liberálních států nemá koncept R2P příliš nadějné vyhlídky. Šanci vidí ve využití 

protiopatření, byť není zcela jasné, jakou konkrétní roli jim přisuzuje. Závěr celé práce je více 

méně shrnutím a místy doslovným převzetím závěrů jednotlivých kapitol. Je škoda, že se zde 

diplomant více nevrací k otázkám uvedeným v úvodu, z nichž ne všechny tak nacházejí 

v práci svou odpověď. 

 

4. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Tomáše Komma nazvaná Budoucnost Odpovědnosti za ochranu po 

zkušenostech v Libyi a Sýrii splňuje přes dílčí výhrady uvedené výše nároky kladené na tento 

typ kvalifikačních prací na PF UK. Proto ji doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím 

jako výbornou či velmi dobrou. Během obhajoby by se diplomant měl, vedl připomínek 

obsažených v posudku, vyjádřit k následujícím otázkám: 

1) Na str. 62 práce diplomant uvádí, že „jednání IS /…/ nelze příčítat (sic) samotné Sýrii, což 

je dle rozhodnutí MSD ve věci Vojenských a polovojenských aktivit v Nikaragui a proti ní 

(Nikaragua v. USA, 1986) podmínkou přípustnosti použití ozbrojené síly z titulu 

individuální, či kolektivní sebeobrany proti nestátním aktérům na území jiného státu“. 

Skutečně se v takovém případě jedná o sebeobranu proti nestátnímu aktérovi? A za jakých 

podmínek je možné použití síly v rámci konceptu R2P? 

2) Na str. 88 diplomant uvádí, že „jednostranná donucovací opatření bez použití síly /…/ 

nejsou vázána na rozhodnutí Rady bezpečnosti“. Znamená to, že je legalita přijetí 

protiopatření v kolektivním zájmu, např. v případě genocidy či zločinů proti lidskosti, 

obecně přijímaná a nesporná? A jak přesně by protiopatření měla pomoci řešit krajní 

situace, kdy stát zjevně selže v ochraně svého obyvatelstva?  

 

V Praze dne 23. března 2017 

 

 

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

 


