
            POSUDEK 

Vyjádření stanoviska k žádosti o uznání diplomové práce za práci rigorózní Tomáše Brunera 

s názvem „Přičitatelnost jednání státu podle mezinárodního práva veřejného“, která byla 

obhájena na Univerzitě Karlově, Právnické fakultě. 

 Diplomová  práce, která má být uznána jako rigorózní je věnována jednomu 

z obecných témat mezinárodního práva. Práce je členěna na úvod, tři části a závěr. 

Problematikou přičitatelnosti se autor nejprve zabývá  z hlediska vývoje mezinárodního 

práva. Stručně se zaměřuje na tradiční mezinárodní právo, následuje přičitatelnost v římském 

právu, ve středověkém právu a přičitatelnost v novověku v dílech  klasických autorů (str. 18 a 

násl.). Tato část působí poněkud nekoncepčně, začíná  klasickým mezinárodním právem po 

roce 1648 a vrací se do minulosti. Tuto svou koncepci by měl uchazeč vysvětlit. 

Následující kapitola je zaměřena na přičitatelnost v moderním mezinárodním právu. 

Daná část je založena zejména na článcích o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní 

chování. Uchazeč věnuje i  pozornost přičitatelnosti jednání jednotlivce nebo jeho následku 

státu (str. 47 a násl.). Autor se v této souvislosti zabývá otázkou efektivní a obecné kontroly. 

Jaký je názor uchazeče na obecný test kontroly? Jaké by to mohlo mít důsledky pro stát, 

pokud by se uplatňoval i v jiných případech než je úzká problematika trestní odpovědnosti 

jednotlivců?  Lze si položit otázku zda konstatování, že v případu Tadič se jedná o pravidlo 

vycházejí z čl. 4 článku návrhu článků o odpovědnosti států z roku 2001, není příliš 

zjednodušující. Lze si položit otázku,  zda z hlediska jurisdikce Mezinárodního soudního 

dvora a Trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii lze danou problematiku srovnávat. 

Přínosnou  je podkapitola o přičitatelnosti v nových specifických oblastech mezinárodního 

práva. V souvislosti s touto kapitolou vyvstává otázka, za jakých předpokladů, pokud vůbec, 

by mohly být přičitatelné kybernetické útoky státům. Rovněž přínosným je i snaha autora 

použít pravidla mezinárodního práva na problematiku hybridní války. Za jakých podmínek by 

právní důsledky hybridní války mohly být přičitatelné státu? Následující kapitola obsahuje 

teoretické zhodnocení vývoje a podob přičitatelnosti. 

 Pokud jde o hodnocení, práce má logickou strukturu.  Autor provedl podrobný rozbor 

zvolené problematiky na základě vývoje přičitatelnosti od dob antických do dnešní doby. 

Provedená analýza  přičitatelnosti a celkové pojetí práce jde nad rámec běžných diplomových 

prací. Za velmi přínosné lze považovat snahu  autora zabývat se  problematikou přičitatelnosti 

z hlediska nejnovějšího vývoje, zejména z pohledu přičitatelnosti pokud jde o kybernetické 

útoky a hybridní válku. 



Práce vychází jak z příslušných dokumentů, dále judikatury a  řady děl zejména 

zahraničních  autorů, kteří se zabývají danou problematikou. Vyjadřuje i vlastní názory. 

V práci  prokázal svou schopnost pracovat se zdroji jak českými, tak i cizojazyčnými, což 

dokládá na 389 poznámek pod čarou. Práce je napsána srozumitelným jazykem. Jsou zde 

drobnější formální chyby, např. na str. 15 je v poznámce 33 uveden autor Malejovský Jiří, 

uchazeč má asi na mysli Jiřího Malenovského, chyba se opakuje v dalších citacích č. 69,71. 

Tato drobná chyba však nijak nesnižuje vysokou úroveň práce. Celkový rozsah práce je 124 

stran. Práce splňuje i po formální stránce požadavky kladené na rigorózní práce. 

 Diplomová práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce a doporučuji jí 

uznat jako rigorózní práci. Při ústní obhajobě by měl uchazeč reagovat na otázky obsažené 

v posudku. 

 

V Praze dne 10. 12. 2018 

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


