
Posudek konzultantky na rigorózní práci Mgr. Alexandry Kollerové na téma Detskí 

vojaci v medzinárodnom práve 

Rigorózní práce Mgr. Alexandra Kollerové se zaměřuje na v poslední době oblíbené 

téma dětských vojáků. Autorka se snaží téma zpracovat z pohledu několika odvětví 

mezinárodního práva veřejného, vedle mezinárodní humanitárního práva jde o mezinárodní 

právo lidských práv a do jisté míry mezinárodní trestní právo. Práce kombinuje obecný, 

teoretický výklad s několika případovými studiemi, na nichž je aktuálnost i komplexnost 

problematiky dobře dokumentována. Práce nepřináší žádné zásadní nové poznatky, jedná se ale 

o poctivě zpracovaný text, který nabízí ucelený pohled na právní postavení dětských vojáků v 

současném mezinárodním právu.  

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu:  

Téma dětských vojáků zůstává bohužel stále aktuální. Využívání dětí v ozbrojených 

silách států i nestátních ozbrojených skupin je i dnes standardní praxí, kterou se daří omezovat 

jen pomalu. K tématu existuje bohatá literatura, což autorce nepochybně usnadnilo přípravu 

práce. Současně ale před ní vyvstala nutnost seznámit se se značným množstvím knih, článků 

a nověji také soudních rozhodnutí. Náročnost zpracování tématu byla tedy střední.  

2. Formální stránka práce a využité zdroje:  

Vzhledem k tomu, že práce je psána ve slovenštině, nejsem plně schopná posoudit její 

gramatickou a stylistickou stránku – při četbě mě zarazila jen místy chybějící interpunkce v 

souvětích. Práce má standardní rozsah – 130 stran, z toho 97 stran (nikoli normostran) vlastního 

textu, což by snad mělo odpovídat požadavkům kladeným na délku daného typu kvalifikačních 

prací na Právnické fakultě UK (práce neuvádí přesný počet znaků). Práce má logickou 

strukturu, která zahrnuje úvod, osm věcných kapitol a závěr. Autorka vychází ze základních 

primárních materiálů a sekundární literatury. V bibliografii jsou zdroje ne zcela logicky dány 

dohromady, vyčleněny jsou pouze knižní zdroj. Práce se zdroji a způsob jejich citování je v 

souladu s normou, pouze u internetových zdrojů místy chybí uvedení typu zdroje a data jeho 

navštívení.  

3. Charakteristika a hodnocení práce:  

Práce si klade za cíl „analyzovať existujúce dokumenty medzinárodného práva a 

relevantnú judikatúru, ktoré sa zaoberajú problematikou participácie detí v ozbrojených 

konfliktoch, a prostredníctvom jednotlivých prípadových štúdií poukázať na aktuálnosť tohto 

problému“ (str. 8). Vlastní text má dvě hlavní části. První, zahrnující kapitoly 1-5, se zabývá 2 

obecným výkladem problematiky dětských vojáků. Autorka fenomén stručně uvádí, vymezuje 

pojem dětských vojáků a následně se podrobně věnuje popisu a analýze právní úpravy, a to 



instrumentů mezinárodního humanitárního práva, instrumentů práva lidských práv (zejména 

Úmluva OSN o právech dítěte z roku 1989) a některých instrumentů smíšené povahy (Opční 

protokol k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojeného konfliktu z roku 2000).  

Obecnou část práce zakončují kapitoly věnované dílčím otázkám právním úpravy postavení 

dětských vojáků – a to náboru a reintegraci a trestní odpovědnosti vznikající v souvislosti s 

tímto jevem (odpovědnost za nábor dětských vojáků a odpovědnost samotných dětských 

vojáků). Druhá část práce, obsažená v kapitolách 6-8, nabízí tři případové studie věnované jevu 

dětských vojáků ve Sierra Leone, v Ugandě a v Sýrii.  

Práce je napsána spíše přehledově než analyticky, snahou je právní úpravu uvést spíše 

než se zamyslet nad jejími silnými či slabými místy. Některá taková místa nicméně práce 

identifikuje – např. úpravu trestní odpovědnosti v souvislosti s náborem dětských vojáků. V 

rámci ústní obhajoby by se autorka mohla podrobněji vyjádřit k tomu, jaké argumenty existují 

pro/proti trestnímu postihu samotných dětských vojáků (hlavně těch ve věkovém rozmezí 15-

18 let) a které z těchto argumentů jí přijdou přesvědčivější. Příliš diskutována v práci není sama 

věková hranice, která byla původně stanovena na 15 let, později ale došlo k jejímu zvýšení. Jak 

se autorka dívá na toto zvýšení? A měla by být minimální věková hranice pro nábor osob do 

ozbrojených sil stanovena jednotně, nebo by bylo vhodnější ponechat úpravu na jednotlivých 

státech? 

4. Závěry a doporučení:  

Rigorózní práce Mgr. Alexandry Kollerové Detskí vojaci v medzinárodnom práve 

splňuje přes některé dílčí formální či obsahové nedostatky nároky kladené na tento typ prací na 

Právnické fakultě UK. Proto ji doporučuji k ústní obhajobě, během níž by se autorka měla 

vyjádřit k otázkám položeným v posudku.  
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