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Aktuálnost (novost) tématu, náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje 

a jejich zpracování, použité metody 

 Otázka bezpečnosti civilního letectví je samozřejmě velmi aktuální nejen kvůli 

narůstajícím hrozbám ale i s ohledem na rostoucí počet cestujících. Rigorozantka si vybrala 

téma zajímavé, podepřela svou práci dostatečným rozsahem zdrojů a použila především 

metodu analytickou a komparativní.  

 

Formální a systematické členění práce, vyjádření k práci 

Práce vychází z členění bezpečnosti letectví na tzv. safety a security, přičemž se 

věnuje právě security (ochranou před protiprávními činy), zatímco safety (bezpečnost 

provozní) nechává stranou. Cílem práce je analyzovat právní prostředí ochrany civilního 

letectví před protiprávními činy z hlediska efektivity a vymahatelnosti právních nástrojů 

na mezinárodní úrovni. Dále si za cíle stanovila zhodnotit recepci mezinárodně právní úpravy 

do českého vnitrostátního práva.  

V kapitole jedna se rigorozantka věnuje historickému přehledu některých 

protiprávních činů proti civilnímu letectví a právní reakcí na ně. Kapitola dvě pak popisuje 

moderní trendy vedoucí k regulaci security. Nevyhýbá se ani moderním trendům jako aktivitě 

v kyberprostoru. Pokud ale hovoří o moderních trendech, měla by se vyhnout chybám jako je 

odkazování na už neplatící právní předpis, jako se to stalo v poznámce pod čarou č. 32. To 

bylo alespoň napraveno dále v kapitole 3.9. 

Základní přehled mezinárodních právních instrumentů ochrany civilního letectví 

poskytuje kapitola 3. Kapitola 4 se věnuje organizaci ICAO a její struktuře, stejně tak jako 

právní povaze jejích aktů. V kapitole 5 se práce věnuje ochraně civilního letectví v Evropě 

a kapitola 6 jejímu organizačními zajištění. Dále se pak kapitoly 6 a 7 věnují praktickým 

záležitostem.  

Ohledně formálních náležitostí je třeba zmínit, že označovat mezinárodní smlouvy je 

třeba nejen názvem a datem sjednání, ale i kódem UNTS a datem vstupu v platnost. 

Nepřekládání termínů security a safety jako bezpečnost dává smysl, ale autorka by měla 

překládat termíny, u nichž je česká terminologie zavedená. Například termín annex je česky 

příloha či dodatek.   

Dále občas rigorozantka v poznámkách pod čarou uvádí, že došlo k citaci, ale v textu 

není označení uvozovkami a  kurzívou. Tomu by se měla vyhnout. Doslovně citované texty je 

tak třeba označovat, pouze u parafrázování stačí odkaz samotný.  

V neposlední řadě je třeba poznamenat, že prohlášení o rozsahu práce je nepřesné. 

Podle aplikovatelných předpisů je třeba uvést rozsah vlastního textu práce, nikoliv práce celé. 

I přes tuto chybu nicméně práce rozsahem vlastního textu předpisům odpovídá.  

 



Kritéria hodnocení práce  

 S ohledem na shora uvedené je třeba říci, že práce svůj cíl splnila, je logicky 

vystavěná, založená na vlastní analýze a použití relevantních pramenů, a to jak českých tak 

zahraničních a cizojazyčných. Stylisticky je na vysoké úrovni, množství překlepů je malé.  

 

Otázky k zodpovězení při obhajobě 

1) Na straně 34 rigorozantka uvádí, že Chicagská úmluva by s ohledem na článek 89 

nebránila ozbrojenému zásahu proti civilnímu letounu ani za války (tj. za ozbrojeného 

konfliktu). Nabízí se však otázka, zda by tomu nebránila jiná úprava obsažená 

v mezinárodním právu?   

 

2) Na straně 48 pak rigorozantka mluví o faktu, že do určité doby nebylo možné trestné činy 

spáchané na letišti stíhat jako trestné činy podle mezinárodního práva. Je potřeba, aby 

vysvětlila, co má termínem trestné činy podle mezinárodního práva na mysli, jaké jsou 

kategorie trestného jednání regulovaného mezinárodním právem a do které kategorie 

trestné činy upravené v normách bezpečnosti civilního letectví spadají?  

 

3) Na straně 80 rigorozantka hovoří o závaznosti aktů ICAO a zmiňuje, že některé z nich 

mají závaznost erga omnes. Rád bych aby vysvětlila, co tím má konkrétně na mysli 

a případně své tvrzení ujasnila.  

 

Doporučení:  

 

Práci doporučuji k obhajobě a s podmínkou zodpovězení položených otázek, doporučuji 

hodnocení prospěla.  

 

 

V Praze, dne 14. 11. 2018 
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