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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Diplomová práce Ivana Ryšky se zabývá tématem intenzívně diskutovaným v mezinárodním 

právu  od 50 let 20. století, tématem, jež našlo svůj odraz v několika mezinárodních právních 

instrumentech, tématem, které bylo koncem 20. století v Evropě a  je bohužel aktuálním i 

dnes, dokonce snad ještě více, a to v souvislosti s vnitrostátními ozbrojenými konflikty 

v Africe a na Blízkém Východě. 

 

Ničení kulturních památek a vypalování chrámů  v ozbrojených konfliktech není něčím, co by 

ustalo s rozvojem současné civilizace. Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním právu je 

bohužel nutností i dnes. Zdá se, že stejně jako v dobách nekulturních barbarských výbojů a 

válek, neexistuje ani v současné době žádný efektivní způsob ochrany kulturních památek. 

Otázkou rovněž je, zda stávající mezinárodněprávní nástroje a případný postih pachatelů plní 

roli generální prevence dostatečně nebo plní-li je vůbec. Stejně tak se můžeme ptát, zda vůbec 

lze zastavit zdivočelé hordy zvrácených hrdlořezů a zabránit jim v ničení kulturních statků, 

když nemají respekt ani před lidským životem. Stejně jako ničení kulturních památek je 

z hlediska poškozených států devastující i jejich drancování a obchod s nakradenými 

památkami. Zda a v jaké míře lze zohlednit v trestněprávní rovině tento aspekt, není tak úplně 

jasné. Rozhodně nelze tento jev postihovat příliš efektivně. 

 

Jak je patrné z přechozího úvodního shrnutí, ochrana kulturních památek v ozbrojených 

konfliktech je stále aktuálním tématem,  a to i přesto, že jde o téma, které není nijak zvlášť 

dynamické a proměnlivé. Otázkou však zůstává, a autor diplomové práce se touto otázkou 

obsáhle zabývá, zda jde o téma efektivně uchopitelné. Jednou z možností je individuální 

odpovědnost jednotlivců, obávám se však, že to samo o sobě nebude k ochraně kulturních 

památek za války stačit. 



 

2. Struktura a obsah práce 

 

Diplomová práce, resp. její klíčová část je rozdělena na 4 části a kromě obligátního úvodu a 

závěru ji tvoří dvě části dále členěné do jednotlivých kapitol. Zatímco druhá část podává 

základní definice potřebné k pochopení analyzované tématiky, lze samotné jádro práce najít 

ve třetí části, která se věnuje případovou studií a na zničení svatyní v Timbuktu ukazuje, jaký 

může být přístup Mezinárodního trestního soudu k rozhodování o individuální odpovědnosti 

za ničení kulturních památek ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu. 

 

2. Náročnost tématu: 

 

Zpracování práce vyžadovalo důkladnou analýzu relevantní právní úpravy, kazuistiky, soft-

law dokumentů a přípravných prací na přijetí základních mezinárodních dokumentů na 

univerzální úrovni. S ohledem na to, že se v mnoha ohledech jedná o relativně nepopsanou a 

velmi spoře regulovanou oblast mezinárodního práva, využíval autor řady internetových 

zdrojů. Při zpracování práce autor prokázal, že se podrobně seznámil s relevantními 

informačními zdroji, které dokázal popsat analyzovat a přehledně syntetizovat ve 

srozumitelných závěrech.  

 

3. Hodnocení práce: 

 

Předložená práce je systematicky členěna, autor se drží zvolené struktury, jazykový styl a 

formální úroveň jsou na slušné úrovni, která zcela odpovídá požadavkům kladeným na 

obdobný typ prací. Při zpracování vycházel diplomant z poměrně značného množství 

primárních a sekundárních zdrojů, které standardně cituje. Práci lze považovat za slušně 

zpracovanou. Jediné, co práci chybí, je představení vědeckých metod zpracování, ze samotné 

práce to však vyplývá a nelze to považovat za zásadní nedostatek. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 

Jak je uvedeno již výše, práce je po formální i obsahové stránce zpracována velmi solidně. 

Žádné zvláštní připomínky k ní nelze mít, s ohledem na doporučený rozsah diplomových 

prací postihuje to, co mohlo být rozumně od diplomové práce očekáváno. 



 

K obhajobě bych rád požádal zodpovězení otázky, jaké jsou dle názoru autora práce hlavní 

nedostatky stávající mezinárodněprávní regulace ochrany kulturních památek v ozbrojeném 

konfliktu a jakým způsobem lze ochranu kulturních památek v ozbrojených konfliktech 

efektivně zvýšit. Obávám se však, že represivní aparát stávajícího mezinárodněprávního 

systému není schopen takovýto úkol zvládnout. Dále bych se rád zeptal, jak je postihováno 

drancování a nelegální obchod s kulturními památkami nakradenými během ozbrojeného 

konfliktu. 

 

5. Doporučení: 

 

Závěrem bych rád uvedl, že celkově práci hodnotím velmi kladně, doporučuji ji proto k ústní 

obhajobě. 

 

V Praze dne 16. dubna 2017 

 

 

 

Vladimír Balaš 


