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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Diplomová práce Anety Kuchařové se zabývá tématem, které svou aktuálnost patrně nikdy 

neztratí. Nastavení parametrů fungování OSN jako universální organizace kolektivní 

bezpečnosti byla diskutována před jejím vznikem a diskuse neskončila ani po jejím vzniku, 

právě naopak v posledních letech opět nabírá na intenzitě. Bohužel, stejně rychle, jak se 

diskuse rozhoří, zjistí mezinárodní společenství, že tajenka nemá řešení. To, co OSN při 

vzniku sudičky vložily do kolébky jako nespornou výhodu se záhy stalo jedním z jejích 

zásadních prokletí. Cesta ven z pasti nastražené tvůrci systému je zatím v nedohlednu nebo 

dokonce prakticky neexistuje. Otcové zakladatelé se, stejně jako při vzniku Společnosti 

národů, nechali až příliš svázat konkrétní geopolitickou a vojenskou situací vzniklou 

v souvislosti s válkou a protože nedokázali setřást hroudu, která jim právě v daný okamžik 

vázala nohy, navrhli koncept příliš poplatný konkrétní situaci, bez jakékoli ambice vytvořit 

politicky neutrální a fungující systém, který by nebylo možno zneužít ve prospěch 

geopolitických zájmů hlavních aktérů poválečného uspořádání, stávajících stálých členů Rady 

bezpečnosti. Systém již narazil na svůj strop, potýká se z celou řadou problémů a jen 

s těžkostí je možno označit je za dostatečně flexibilní a schopný řešit komplexní problémy 

stávajícího světa. Proto také jeho rozhodující agendy OSN postupně přebírají jiné 

mezinárodní organizace a OSN jako taková se stala pouze místem, které nabízí možnost 

setkávání představitelů na nejvyšší úrovni. Rozumné aktivity se většinou odehrávají na úrovni 

velmi vzdálené orných nejvyšší politice a kvalitní doporučení vzešlá z práce odborných 

pomocných orgánů dost často ani k uším politiků na nejvyšší úrovni nedoputují a doputují-li 

pak bez valné odezvy. Do jisté míry se tak z OSN stává bezduchá politická žvanírna, ve které 

jedni předstírají, že druhým předávají kdovíjaká moudra, to vše za vydatného finančního 

přispění zhruba 20 států, které celou šarádu financují, bez toho, že by měly valný vliv na to, 

pozitivně ovlivnit její chod. Tento dialog němých s hluchými někdy působí jako absurdní hra 

a vlastně už snad ani nemůže být pravda, že je to stále lepší, než nic. Osobně na specifika 

mezinárodní politiky nevěřím, je to lidská činnost, jako každá jiná, a existuje řada případů, 

které dokazují, že by se téhož dalo dosáhnout s podstatně menšími náklady. 

 

Autorka práce si však předsevzala, že dá OSN ještě šanci a do analýzy možností reformy 

tohoto kolosu na hliněných nohách se vrhla s nadšením až nakažlivým. Závěrem k aktuálnosti 

tématu, dokud bude struktura organizace kolektivní bezpečnosti natolik těžkopádná, jak ji 

známe z posledních dvou modelů, bude jakákoli práce analyzující její činnost aktuální. Jen je 

třeba podotknout, že bychom neměli vinit OSN jako takovou, koneckonců, byla, je a bude 

vždy pouze takovou, jakou si ji členské státy udělají. Nelze proto vinit ani mezinárodní právo 

ani mezinárodní organizace z toho, že se státy nedokáží dohodnout a že opakovaně selhávají 

v naplňování svých povinností vůči světu, sobě samým a svým občanům resp. celému lidstvu. 

 

2. Struktura a obsah práce 



Jak autorka správně uvádí, problematika reformy Rady bezpečnosti Organizace spojených 

národů (dále jen OSN) je řešena v podstatě již od samého vzniku organizace. Rada 

bezpečnosti je významným orgánem v kontextu nejen OSN, ale celého světa, neboť jí byla 

svěřena odpovědnost za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Z toho důvodu byla 

vybavena určitými pravomocemi, které nemají v oblasti mezinárodních organizací obdoby, 

což z ní činí velice vlivného aktéra na poli mezinárodních vztahů. Nejsem si však jist, že z 

výše uvedeného lze dovodit, že se i proto předpokládá, že by v ní měly být jednotlivé členské 

země spravedlivě zastoupeny, stejně tak jako že rozhodování o důležitých otázkách bude 

probíhat tím nejvhodnějším možným způsobem. Spíše bych si dokázal představit, že by stálí 

členové RB měli vice pociťovat zvýšenou odpovědnost a svá privilegia cítit zároveň jako 

závazek nikoli ve vztahu ke svým geopolitickým zájmům, ale ve vztahu ke zbytku světa, v 

jehož zájmu byla celá organizace zřízena. Mohu se však mýlit a možná, že jsem v posuzování 

pohnutek, jež vedly k založení OSN, příliš naivní. 

Pravdou rovněž je, že struktura a způsob fungování Rady bezpečnosti byl stanoven po 2. 

světové válce a s malými obměnami jsou stejné dodnes. To je možná největší problém, 

systému chybí jistá míra pružnosti, proto bývají reakce na výzvy a problémy současného světa 

tak těžkopádné. Jak správně připomíná autorka, zásadní problém, právo veta, bylo vnímáno 

jako kontroverzní již v době vzniku OSN. Již od počátku OSN bylo kontroverzním tématem 

právo veta, které mohlo zablokovat jakoukoliv rezoluci (a tím pádem i mezinárodní akci), a 

které bylo vloženo do rukou pěti stálých členů. S tím, jak se organizace vyvíjela a rostla, 

začaly přibývat i další problémy, především nedostatečná reprezentace členských států v 

Radě. Proto v reakci na dekolonizaci a následné rozšíření o řadu nových členů OSN, 

především z afroasijské oblasti, byla v 60. letech uskutečněna reforma, díky které bylo 

navýšeno množství nestálých členů Rady. Mezinárodní situace se však opět znatelně změnila 

po konci Studené války a otázka reformy se v této době znovu otevřela. Vzniklo několik 

zájmových skupin, které trvaly na různých podobách reformy, většinou takových, které by co 

nejvíce vyhovovaly jejich národním zájmům. Hlasy po reformě se však neozývaly jen zvenčí, 

nýbrž i ze samotných orgánů OSN, které projevily několikeré snahy o nalezení kompromisu. 

Přes veškeré úsilí však dodnes zůstává problémem velká diversifikace názorů na to, jak by 

měla reforma vypadat. A to nejen z pohledu potenciálních kandidátů, ale i stálých členů.  

Reforma Rady bezpečnosti by měla proběhnout na několika úrovních, v současnosti se 

nejvíce mluví o rozšíření počtu členů, nicméně palčivé jsou také otázky jako kategorie 

členství, regionální reprezentace, pracovní metody a v neposlední řadě zmiňované právo veta. 

To je důvodem mnoha problémů OSN, ovšem vzhledem k tomu, že se jej stálí členové 

odmítají vzdát, je v poslední době nejvíce frekventovaným námětem právě rozšíření členů, 

které se zdá být i nejlépe realizovatelným.  

Téma reformy Rady bezpečnosti si autorka podle svých slov vybrala, protože ji dlouho 

fascinovala po desetiletí nezměněná struktura tohoto orgánu, což je pozoruhodné, zvlášť s 

ohledem na to, jakou mocí Rada disponuje a jakou mají její rozhodnutí váhu. Zajímalo ji, jak 

je možné, že dosud nebylo dosaženo výraznější reformy, která by fungování Rady 

přizpůsobila realitě současného světa.  

V práci autorka analyzovala zejména názory hlavních reformních skupin, mezi něž patří 

skupina G4, Uniting for Consensus a Africká unie. Skupinu G4 považovala za nejvýraznější a 

nejsilnější, proto je hypotézou předkládané práce tvrzení, že G4 přichází s optimálním 

řešením, které má zároveň i největší šanci na úspěch. Za účelem potvrzení či vyvrácení této 

hypotézy se autorka zaměřila nejen na návrh skupiny G4, ale i na koncepty skupin Uniting for 

Consensus a Africké unie, aby porovnala jeho vhodnost právě s těmito dvěma koncepty. Při 



hodnocení plánu posuzuje postoje stálých členů, kteří mají v otázce provedení reformy 

zásadní slovo, dále to, jakou má návrh šanci na úspěch s ohledem na historii reformy, a v 

neposlední řadě jakou měrou vyhovuje současným potřebám reformy. Konkrétně se zabývá 

tím, jak se staví k otázce veta, reprezentace a legitimity orgánu.  

V první části práce se předkladatelka práce věnuje krátkému vysvětlení údělu Rady 

bezpečnosti, popsání jejích pravomocí a objasnění jejího originálního složení, které trvá s 

malými výjimkami dodnes. Dále se pokouší vysvětlit, jakými nedostatky je současný stav 

charakterizován a proč je nutné Radu reformovat. Postupně se zabývá problémem legitimity, 

efektivity a práva veta.  

Podstatnou část práce tvoří historický exkurs podávající přehled snah o reformu v minulosti. 

Historii reformy považuje za důležitou z toho důvodu, že komplikace, které provázely 

všechny pokusy o její dosažení, jsou aktuálními dodnes. Dle jejího názoru navíc poskytují i 

důležitý vhled do toho, jakým způsobem fungují vztahy uvnitř Rady bezpečnosti, mezi 

jednotlivými orgány navzájem, ale i směrem ven k potenciálním kandidátům. Na začátku 

kapitoly popisuje proces změny Charty OSN, která by byla při jakékoliv reformě Rady 

nezbytná. Věnuje se krátce období 60. let a reformě, která byla roku 1963 úspěšně 

realizována, nicméně hlavní důraz je v této části práce kladen především na události 

probíhající až od počátku 90. let. V tuto dobu totiž došlo k rapidní změně v mezinárodních 

vztazích a politice díky konci Studené války a snahy o reformu tak získaly nový impuls. V 

této souvislosti si zejména všímá si ustavení speciální Pracovní skupiny, jejímž jediným 

úkolem bylo pracovat na reformě. Dále zmiňuje Razaliho plán a jeden z největších posunů, 

který zajistil Panel na vysoké úrovni pro hrozby, výzvy a změnu a na něj navazující zprávu 

Bezpečnější svět.  

V další části práce se autorka věnuje charakteristice jednotlivých stálých členů, především pak 

na jejich názory na reformu. Ty jsou důležité především proto, že bez jejich souhlasu není 

jakákoliv reforma myslitelná. Oficiální postoje stálých členů RB podrobuje kritice a zasazuje 

je do historického i politického kontextu.  

V poslední kapitole se pak věnuje konkrétním návrhům všech tří reformních skupin. Zabývá 

se jejich jednotlivými požadavky, motivy, které je k nim přivedly, ale i tím, jak byly doposud 

úspěšné. Kromě toho svou pozornost zaměřuje i na jednotlivé kandidátské země a posuzuje 

jejich nároky na členství s ohledem na jejich ekonomiku, velikost populace, vojenskou sílu i 

to, jakou měrou přispívají do rozpočtu OSN. V závěru práce všechny poznatky syntetizuje a 

předkládá odpověď na otázku, zda byl právě plán skupiny G4 tím nejvhodnějším.  

 

3. Náročnost tématu 

 

Zpracování práce vyžadovalo analýzu stávající právní úpravy, včetně přípravných prací a 

předkládaných návrhů reformy. Metodologicky se jedná o práci deskriptivně analytickou s 

prvky komparace. Při psaní autorka využívá primární i sekundární prameny, v obou případech 

pracuje, až na výjimky, pouze s cizojazyčnými zdroji. Primární zdroje byly tvořeny především 

samotnou Chartou OSN, dále pak plány jednotlivých skupin, zprávami nejrůznějších výborů a 

konferencí a státními vyjádřeními. Sekundární zdroje se sestávají převážně z odborných 

článků, jednak kvůli ne příliš velkému množství monografií věnujících se tomuto tématu a z 

velké míry také z toho důvodu, že se jedná o aktuální téma, které se neustále vyvíjí. Zásadní 

roli při zpracování práce hrály především elektronické databáze.  Téma práce je možno 

považovat za náročné a tomu odpovídá i zpracování předkládané práce. Traktovanou materii 



se diplomantce podařilo důkladně analyzovat a syntetizovat ve srozumitelných závěrech. 

Autorka práce se zaměřila jak na popis stávající podoby úpravy, tak na analýzu relevantních 

návrhů předkládaných v dané oblasti a prokazuje tak velmi dobrý přehled o aktuálním stavu 

fungování RB OSN a slabinách stávajícího uspořádání. 

 

4. Hodnocení práce 

 

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

formální úroveň jsou na výborné úrovni, která nejen, že zcela odpovídá požadavkům 

kladeným na obdobný typ prací, ale výrazně je překračuje Při zpracování vycházela 

diplomantka z relevantních primárních a sekundárních zdrojů, které standardně cituje. Práci 

lze považovat za nadstandardně zpracovanou a v zásadě jí nelze nic podstatného vytknout.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

K obhajobě bych rád požádal o zodpovězení otázky naznačené už v úvodu posudku, tj. zda je 

OSN skutečně reformovatelná nebo zda by nebylo vhodnější vytvořit paralelní strukturu, 

která by postupně přebrala všechny její klíčové funkce. 

 

Druhou otázkou je, jak by měla vypadat fungující universální mezinárodní organizace 

kolektivní bezpečnosti resp. jaké základní parametry by měla mít, aby mohla pružně reagovat 

na bezpečnostní, ekonomické, sociální a ekologické výzvy stojící před lidstvem. 

 

6. Doporučení 

 

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

obhajobě. 

 

 

V Praze dne 16. května 2018 

 

 

 

Vladimír Balaš 


