
 

  

     POSUDEK  

 

 oponenta na diplomovou práci  Anety Kuchařové „Reforma Rady bezpečnosti OSN 

prostřednictvím rozšíření jejích členů“ předloženou na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě 

 

 Diplomová práce je věnována aktuální a důležité problematice z mezinárodního práva 

veřejného. Práce  je členěna na úvod, pět částí a závěr. Diplomová práce má celkový rozsah 

72  stran. Práce byla odevzdána (datum  vypracování práce) dne  24. 4. 2018.  

V první  kapitole se uchazečka zaměřila na vznik OSN a Rady bezpečnosti. Následuje 

kapitola o důvodech opodstatňujících potřebu reformy. Zabývá se zde zejména otázkou 

nedostatečné legitimity  pokud jde o zastoupení v Radě bezpečnosti. Poukazuje také na 

nízkou efektivitu a na problematiku práva veta.  Jak hodnotí diplomantka doktrínu Spojení 

pro mír, zejména pokud jde o její soulad s Chartou OSN. 

Ve třetí kapitole se autorka zabývá snahou o reformu Rady bezpečnosti v minulosti. 

Čtvrtá kapitola vyjadřuje postoj stálých členů k reformě, uchazečka zde rozebírá postoje 

jednotlivých stálých členů Rady bezpečnosti. Jak diplomantka hodnotí zastoupení Ruska 

v Radě bezpečnosti z hlediska nástupnictví po SSSR. V páté kapitole se zabývá jednotlivými 

návrhy reformy. V závěru autorka analyzuje jednotlivé návrhy na reformu. Jaký je její názor 

na reálnost reformy  Rady bezpečnosti a  jaké to může mít důsledky pro fungování Rady 

bezpečnosti  pokud se nepodaří v určité době provést její reformu? 

Pokud jde o hodnocení, je zřejmé, že se diplomantka o danou problematiku zajímá.   

Práce je však spíše politologicky zaměřena, což je dáno tématem. Diplomantka se ale v práci 

snaží zabývat  i některými otázkami z hlediska mezinárodního práva. Co se týče literatury, 

použila diplomantka příslušné  dokumenty, i řadu děl odborné literatury. Čerpá rovněž z 

internetových zdrojů. Práce obsahuje  179 poznámek pod čarou,  je napsána srozumitelným 

jazykem. 

 Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě. Při ústní obhajobě doporučuji, aby se 

diplomantka zaměřila na  otázky obsažené v textu posudku. 

 

V Praze  dne  14. 5.  2018        

 

                                                                                             doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 



    

  

      

 

 

 

 


