
 
 
     POSUDEK 
na diplomovou práci Jakuba Šilhy „Odzbrojení na počátku 21. století. Redukce strategických  

zbraní mezi USA a Ruskem“ 
 

 Diplomová práce je věnována problematice jaderného odzbrojení.  Práce  je členěna na 
úvod, šest částí a závěr. Diplomová práce má rozsah 92 strany. Práce byla odevzdána (datum  
vypracování práce) dne  2. prosince   2010.  
 Cílem  práce je analýza problematiky odzbrojení v kontextu vývoje smluvních 
koncepcí o redukci strategických zbraní  mezi USA a Ruskem. Smyslem analýzy je podle 
diplomanta postižení důležitých momentů bilaterálních jednání mezi USA a Ruskem jež vedla 
ke vzniku formálních dohod o redukci či omezení strategických zbraní (str. 1).  
 První kapitola je zaměřena na problematiku odzbrojení v mezinárodním právu. Autor 
se zde zabývá pojmem odzbrojení, odzbrojením v kontextu mezinárodního práva, prameny 
práva odzbrojení, úlohou OSN v této oblasti. Na str. 14 této kapitoly diplomant konstatuje, že 
smlouva ABM z roku 1972 byla  vypovězena, podobně na str. 43. Text smlouvy obsahuje 
ustanovení o odstoupení. Je rozdíl mezi výpovědí a odstoupením od smlouvy? 
 Následující kapitoly diplomové práce jsou ve smyslu cíle práce zaměřeny na vývoj na 
poli negociací bilaterálních smluv o omezení zbrojení a odzbrojení mezi USA a Ruskem 
v době studené války a následně se zabývá smlouvami o redukci strategických zbraní po 
konci studené války. Další kapitola pojednává o systému kontroly ve smlouvách o redukci 
strategických zbraní. 
 Vyvrcholením práce je analýza vývoje vztahů a jednání mezi oběma státy týkající se 
smlouvy START I a zejména podrobná analýza vývoje, který se týká smlouvy Nový START 
mezi USA a Ruskem z roku 2010. Autor zde podrobně rozebírá jednání a argumenty obou 
států týkající se nové smlouvy. Následně se zabývá srovnáním nové  smlouvy s předchozími 
smluvními koncepcemi. 
 Pokud jde o hodnocení, diplomová práce má logickou strukturu. Je založena na 
analýze vývoje a výsledků jednání o strategických jaderných zbraních mezi USA a Ruskem, 
které disponují, jak konstatuje sám autor na 90% rozmístěných strategických jaderných 
hlavic. Je zřejmé, že si diplomant podrobně nastudoval danou problematiku. Rozbor smlouvy 
Nový START založil na analýze  internetových zdrojů, které jsou vzhledem k novosti daného 
tématu zejména dostupné.  Přestože se jedná o téma výrazně ovlivněné politickými a 
vojensko-technickými aspekty, podařilo se diplomantovi zdařile udržet danou problematiku 
v rovině mezinárodního práva. Zvláště první kapitola je zasazena do širšího rámce 
mezinárodního práva včetně Charty OSN. Autor se zde mimo jiné zabývá čl. 26 Charty OSN 
a konstatuje, že pokud Rada bezpečnosti předloží plán členům, může se tak stát pouze proto, 
aby jimi byl akceptován? Celkově lze hodnotit, že diplomant plně naplnil cíle, které si 
vymezil.  

Pokud jde o literaturu, použil diplomant  díla nauky českých a zahraničních autorů,  
která se vztahují k danému tématu. V práci byly použity příslušné dokumenty a množství 
internetových zdrojů. Schopnost uchazeče  pracovat s literaturou prokazuje i na 155 citací. 
Práce je napsána srozumitelným, čtivým jazykem. 
 Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě, hodnotím ji  klasifikačním stupněm  
výborně. Při ústní obhajobě doporučuji, aby  diplomant rozebral přínosy a nevýhody smlouvy 
Nový START ve srovnání se staršími smlouvami v dané oblasti. 
 
V Praze  dne  3. ledna 2011           
                                                                                             doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 



    
  
      
 
 
 
 


