
 

 

Abstrakt: 

 

Tato diplomová práce se zabývá mediací, jakožto nástrojem řešení etnických 

konfliktů v Africe. Autorka si jako výzkumné téma této diplomové práce stanovila 

zjištění vhodnosti a efektivnosti zprostředkování jakožto nástroje řešení etnického 

konfliktu v Africe. Cílem diplomové práce je poskytnout zhodnocení současné 

mezinárodní právní úpravy mediace, její dostatečnosti a celistvosti. Dále si autorka klade 

za cíl poskytnout komplexní a ucelený pohled na problematiku využití mediace při řešení 

etnických konfliktů v Africe, a to pomocí interdisciplinární analýzy odborné literatury, 

a to jak české, tak zahraniční. Autorka spatřuje svůj osobní přínos sepsáním této práce 

v tom, že v českém prostředí ještě problematika mediace jakožto nástroje řešení 

etnických konfliktů nebyla systematicky zpracována. 

Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou dále členěny do 

podkapitol. V úvodní kapitole této práce je popsán teoretický úvod do problematiky 

etnicity a její právní úprava. Dále se autorka zabývá původem vzniku etnických konfliktů. 

Druhá kapitola se věnuje mezinárodní právní úpravě řešení konfliktů. Taktéž jsou v této 

kapitole podrobněji rozebrány jednotlivé možné způsoby řešení mezinárodních konfliktů 

a je hodnocena jejich vhodnost pro řešení etnického konfliktu. Autorka jednotlivé mírové 

metody řešení konfliktu rozdělila do dvou kategorií – závazné a diplomatické způsoby. 

Třetí kapitola této práce rozebírá podrobněji mediaci jako prostředek řešení sporů, její 

právní úpravu na mezinárodním poli a její výhody a nevýhody.  

Na teoretickou část autorka navazuje empirickou částí, ve které rozebírá 

a komparuje dvě případové studie. První případová studie se věnuje mediačním snahám, 

které probíhaly ve Rwandě v letech 1990 - 1993. Druhý příklad analyzuje 

zprostředkování, které se uskutečnilo v Burundi v letech 1994 - 2005. Oba příklady se 

zaměřují na etnický konflikt, který vypukl mezi etniky Hutu a Tutsi. Autorka rozebírá 

jednotlivé fáze mediace a analyzuje dílčí postupy v obou zemích. Na závěr každé 

případové studie hodnotí mediační snahy jednotlivých účastníků, vhodnost konfliktu 

k mediaci a efektivitu jednotlivých snah. Na konci čtvrté kapitoly autorka komparuje obě 

případové studie a vytyčuje základní poučení a doporučení pro zefektivnění a zajištění 

úspěšné mediace, které vyplývají z případových studií. V závěru autorka syntetizuje 

poznatky z dílčích kapitol, hodnotí míru a dostatečnost mezinárodní právní úpravy 



 

 

a autorka dochází k závěru, že je mediace jedním z vhodných nástrojů pro řešení 

etnických konfliktů v Africe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


