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

a jejich zpracování a použité metody: 

Kyberprostor je v mezinárodním právu stále relativně nový fenomén otevírající otázky ohledně 

jurisdikce, odpovědnosti, ochrany lidských práv atd. Ne všechny oblasti mezinárodního práva 

lze na kyberprostor snadno a bezproblémově aplikovat. Proto se stále jedná o velmi aktuální 

téma. I když už bylo v mnoha publikacích probráno, pořád existuje celá řada nejasností a rovněž 

faktických problémů s kyberprostorem spojených. Typicky bude vždy problematické 

dokazování. 

Výzkumným cílem práce je se obecným způsobem podívat na některé ze shora uvedených 

problémů, tj. jakým způsobem lze aplikovat současné mezinárodní právo na kyberprostor, 

případně navržení řešení. To je velmi rozsáhlá oblast, a práce se proto specificky zaměřuje na 

otázky odpovědnosti, tj. porušení mezinárodního závazku a přičitatelnost.   

Autorka použila relevantní metodologii a rozsáhlý zdrojový aparát. Identifikovala relevantní 

prameny, mezi nimiž figurují jak prameny česky psané, tak prameny psané cizojazyčně. Mezi 

těmi převládají zdroje psané anglicky. Autorka při rozebírání institutů provádí i jejich 

komparaci s vnitrostátní úpravou v českém právním řádu a nezůstává tak pouze u teorie ale 

přechází i do popisu praktických řešení.  

Použití konkrétních případů a teoretických scénářů jako podkladů pro vysvětlení relevantních 

ustanovení mezinárodního práva je nejen správným postupem ale rovněž čtenáři usnadňuje 

pochopení materie.  

 

 

 

 

Formální a stylistické členění práce; vyjádření k práci; kritéria hodnocení práce: 

Po stručném úvodu, autorka v kapitole 1 vysvětluje pojmy jako kyberprostor, kybernetická 

operace, kyberútoky atd. a jejich vztah k právu v obecnosti.  

V kapitole 2 jsou rozebrány nutné základy mezinárodněprávní odpovědnosti jako předstupeň 

pro řešení týchž otázek v kyberprostoru.  

Jádrem práce je samotná kapitola 3, která předchozí poznatky využívá a staví na nich pro účely 

vytváření závěrů.  

Diplomantka pracuje s pojmy suverenita, územní a osobní výsost a další, které pro účely 

kyberprostoru definuje a analyzuje. Dále definuje nejdůležitější pojmy především práva 

kolektivní bezpečnosti z pohledu kybernetických hledisek. V potaz jsou brány termíny použití 

síly, hrozba použití síly, vměšování se do vnitřních záležitostí atd. V práci jsou prezentovány 

různé názory na jednotlivé otázky a rovněž autorčin vlastní přístup.  

V souvislosti s rozdílem mezi použitím síly a vměšováním se do vnitřních záležitostí není 

z práce zcela jasné rozlišení, kdy půjde o použití kyberprostoru směrem k prvnímu a kdy ke 

druhému druhu porušení Charty OSN a mezinárodního práva. Autorka by tento rozdíl měla 



vyjasnit. Pokud použití kybernetického programu může být jak použití síly, tak vměšování se 

do vnitrostátních záležitostí, kde je rozdíl? V dopadech nebo i v použitém prostředku? Je v tom 

rozdíl oproti použití kinetických prostředků? 

Až na dvě malé výjimky práce neobsahuje překlepy či chyby gramatického charakteru. Je čtivá 

a srozumitelná.   

 

 

 

Závěr:  

S ohledem na shora uvedené práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení „výborně“.  
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