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 Diplomová práce je členěna na úvod, tři části a závěr. Diplomová práce má celkový 

rozsah 58 stran, vlastního textu je 53 stran bez seznamu použitých zdrojů. Práce byla 

odevzdána v červnu 2019 (datum uzavření rukopisu 27. 6.  2019). 

 Diplomová práce je věnována otázkám mezinárodněprávní úpravy civilního letectví. 

Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený přehled o právních úpravách, které se týkají 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Danou problematiku zkoumá diplomant 

z hlediska mezinárodního práva, evropského práva i práva vnitrostátního. V úvodu uchazeč 

také vymezuje pojem bezpečnosti v civilním letectví  přičemž rozlišuje angl. výrazy Safety – 

provozní bezpečnost a Security – ochranu civilního letectví před protiprávními činy, na kterou 

je i zaměřena diplomová práce. 

V první kapitole se autor zabývá historickým vývojem leteckého práva a prameny na 

kterých spočívá mezinárodněprávní úprava civilního letectví a rovněž mezinárodními 

organizacemi vládními i nevládními, které působí v oblasti civilního letectví. Jak diplomant 

interpretuje své konstatování na str. 11, že není absolutně vyloučeno ve smyslu čl. 3 bis 

použití zbraní proti civilním letadlům a takové rozhodnutí je ponecháno na jednotlivých 

státech. Na str. 11 uvádí uchazeč možnost použití zbraní proti civilnímu letadlu na základě 

ustanovení o krajní nouzi. Mohl by při ústní obhajobě svou myšlenku blíže specifikovat?  

Druhá kapitola je zaměřena na vlastní téma diplomové práce-právní úpravu 

bezpečnosti civilního letectví. Kapitola zahrnuje zejména mezinárodní smlouvy uzavřené 

k potlačování činů směřujících proti bezpečnosti civilního letectví. Jsou tyto smlouvy 

založeny na určitých společných prvcích, pokud ano, tak na jakých? Kapitola obsahuje i 

Annex ICAO č. 17, jedná se o právně závazný dokument? Tato část diplomové práce 

obsahuje i normy Evropské unie v této oblasti a vnitrostátní prameny práva. Jak by bylo 

možné podle autora postupovat v případě uvedeném na str. 31, kdy je přijat ministerstvem 

dokument, který nemá oporu ani v zákoně ani v předpisech EU? Na příklad je zde zmíněn 

Doplněk X.  



Třetí kapitola je věnována problematice protiprávních činů v civilním letectví. Autor 

zde popisuje případy terorismu, protiprávního zmocnění se letadel, bombové útoky, trestné 

činy pasažérů. Jednotlivé případy dokumentuje na příkladech konkrétních protiprávních činů. 

Zajímavé jsou jeho úvahy o kyberterorismu na základě dokumentu ICAO i směrnice 

Evropského parlamentu a Rady č. 2016/1148. Velmi aktuální v diplomové práci jsou otázky 

bezpilotního prostředku jako hrozby pro bezpečnost civilního letectví. V této souvislosti 

zmiňuje diplomant v české vnitrostátní úpravě Doplněk X, který obsahuje základní definice 

v oblasti bezpilotního letectví (str. 47). Jaký je podle autora význam tohoto doplňku o které se 

již zmínil v předchozí kapitole? Dále se v souvislosti s bezpilotními prostředky zabývá i 

dalšími otázkami. Následuje závěr, kde mimo jiné uchazeč uvádí potřebu mezinárodní právní 

úpravy  pokud jde o kyberterorismus a bezpilotní prostředky. 

Pokud jde o hodnocení, práce má logickou strukturu. Autor kvalifikovaně rozebral 

danou problematiku, pouze okrajově se vak ve své práci zabývá činy států, které mohou 

ohrožovat bezpečnost civilního letectví. Prokázal svou schopnost pracovat s příslušnými 

dokumenty a literaturou a ty použít na zvolené téma. V tomto směru naplňuje zcela 

diplomová práce své poslání. Autor se zabývá aktuálním tématem, při jeho uchopení 

formuluje i vlastní názory. Při zpracování své práce vycházel diplomant jak z primárních 

pramenů, tak i pramenů sekundárních. Čerpal z příslušných dokumentů a publikací, vychází  

z české literatury věnované mezinárodnímu právu v oblasti civilního letectví. Práce obsahuje 

81 poznámek pod čarou. Z formálního hlediska je práce napsána srozumitelným jazykem.  

 Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tyto práce a doporučuji jí k ústní 

obhajobě. Při ústní obhajobě doporučuji, aby se diplomant zaměřil na otázky obsažené 

v posudku. 

 

V Praze  dne   9. 9.  2019                                                 doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.                                                                                          

    


