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Diplomová práce Hany Láníkové je věnována rozboru mediace jakožto nástroje řešení 

etnických konfliktů v Africe. Otázka řešení etnických konfliktů v Africe bohužel i dnes zůstává 

aktuální, zejména pokud jde o nalezení efektivního způsobu jejich ukončení s nejlepším výsledkem. 

Nehledě na dlouhotrvající charakter těchto konfliktů, není tato problematika v českém odborném 

prostředí široko známá, hlavně pokud jde o právní pohled na mediaci. Jedná se tak o jednu 

z prvních prací, která si klade za cíl zhodnotit současnou právní úpravu mezinárodní mediace v 

mezinárodním právu veřejném a prozkoumat využití mediace při řešení etnických konfliktů 

v Africe.   

Diplomantka člení tuto práci na úvod, čtyři kapitoly a závěr. V úvodu autorka detailně 

popisuje současný stav poznání v oblasti zkoumaného tématu a stanovuje úkoly svého výzkumu. 

První kapitola je zaměřená na vymezení základních pojmů využívaných během práce. Ve druhé 

kapitole je proveden rozbor základních způsobů řešení mezinárodních konfliktů, které nabízí Charta 

OSN a Úmluva o pokojném vyřizování mezinárodních sporů z roku 1899. Přitom autorka posuzuje 

vhodnost využití těchto prostředků pro řešení etnického konfliktu. Velmi oceňuji doplnění 

teoretického rozboru praktickými příklady. V třetí kapitole se autorka detailně zaobírá rozborem 

výhod a nevýhod mediace, a to zejména s přihlédnutím k situaci v Africe. Zde je také poskytnut 

přehled mezinárodněprávní úpravy mediace. Poslední čtvrtá kapitola spočívá v analýze úspěchu a 

neúspěchu mediace v Africe na příkladu rozboru konfliktu ve Rwandě a Burundi. Velmi užitečným 

je srovnání těchto případů, které je součástí podkapitoly 4.3. Závěr shrnuje obecné poznatky práce. 

Zde by bylo vhodné se zamyslet nad jejich aplikací i mimo africký kontinent. Větší přehlednosti 

práce by napomohlo, kdyby byla každá kapitola doplněna o dílčí shrnutí. Nelze to však vnímat jako 

zásadní nedostatek. Práce je obecně přehledná a má logickou strukturu. 
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Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Seznam použitých zdrojů odpovídá 

požadavkům, kladeným na tento druh práce. Práce je napsaná pěkným právnickým jazykem, i když 

se místy objevují drobné překlepy, které však nepřekáží celkovému vnímání obsahu. Lze ale 

vytknout nejednotné použití teček před číselným odkazem na poznámku pod čarou nebo po ní (viz 

kupříkladu poznámky pod čarou 96 a 97 na straně 26). Ocenění si zaslouží konzistentní použití 

zkratek, jejichž seznam nalézáme na straně 55 práce. Velmi pozitivně hodnotím přílohy k práci, 

které napomáhají lepšímu pochopení obsahu.   

Závěrem lze konstatovat, že se diplomantce podařilo dosáhnout hlavního cíle práce. Na ústní 

obhajobě navrhuji zabývat se následujícími okruhy otázek: 

1. Ve své práci autorka dospívá k závěru, že právní úprava mediace je poměrně vágní, avšak 

s ohledem na neformálnost mediace, je možné, že by přísnější úprava mediace mohla vést 

k ztrátě této její výhody (s. 54). Lze tedy z této úvahy autorky dovodit, že není třeba ve 

snahách o detailnější právní zakotvení mediace pokračovat a existující právní úprava je 

naprosto postačující?  

2. Zda poznatky, získané při rozboru použití mediace v konfliktech v Burundi a Rwandě, lze 

aplikovat v Evropě, například na konflikt na východě Ukrajiny? Pokud ano, o jaké 

konkrétní prostředky by se jednalo? 

3. Na několika místech v práci (viz například s. 40, 49 a 51 práce) autorka naznačuje, že pro 

řešení konfliktů v Africe by bylo nejvhodnější nalézt mediátory „místní“, nikoliv z jiných 

částí světa. Nakolik je dle názoru diplomantky toto kritérium klíčové a jak by se pojem 

„místní“ měl vykládat v evropském kontextu? Zda tedy státy EU jsou „místní“ ve vztahu 

například k Ruské Federaci? 

S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě. Navrhuji 

předběžné hodnocení klasifikačním stupněm výborně. 

 

 

V Praze dne 5. 5. 2018 

 

JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


