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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Slečna Eva Knopová se ve své práci věnuje tématu spadajícímu do oblasti mezinárodního 

válečného práva a subtéma, které si zvolila a jež se věnuje jednomu z nových způsobů a 

prostředků vedení války, lze bezesporu stále považovat za velmi aktuální. Autorka práce se 

soustřeďuje se na tento nový fenomén s poměrně značným zaujetím a snaží se zjistit, nakolik 

je stávající úprava válečného práva schopna jej postihnout. Odpověď lze patrně odhadnout již 

předem, to však neznamená, že by nebylo nutné se otázkou stávající regulace a jejích slabin 

zabývat, je to ostatně osud právní regulace války již od doby, kdy se státy poprvé pokusily 

válečné regulovat na mezinárodní úrovni. Od té doby jsme svědky permanentního zaostávání 

právní úpravy za společenskou realitou a je otázkou, zda by namísto snahy o podrobnou  

regulaci válečného práva (mezinárodního humanitárního práva nebo práva ozbrojených 

konfliktů) nebylo vhodnější vypracovat a přijmout základní zásady, podobné Martensově 

klauzuli a na jejich základě vystavět obecný a nepřekročitelný mezinárodněprávní rámec. 

S tím se ostatně mezinárodní právo v oblasti mezinárodního humanitárního práva již snažilo 

pracovat a kromě již zmíněné Martensovy klauzule se podobným přístupem můžeme setkat u 

Dodatkového protokolu II ke čtyřem Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949. Téma, které si 

autorka práce vybrala je a bude diskutováno ještě řadu let, a to na nejrůznějších úrovních a 

oponent byl sám velmi zvědav, k jakým závěrům v práci předkladatelka dospěje. Výběr 

tématu je rozhodně velmi dobrý a téma samotné je nadmíru aktuální. 

 

2. Obsah a členění diplomové práce 

 

Předložená diplomová práce je systematicky rozdělena do pěti částí. Jádrem práce jsou druhá 

až čtvrtá část. V první části se autorka vypořádává s klíčovými aspekty válečného práva a 

mezinárodního humanitárního práva, možná by mohla osvětlit, jaký je mezi těmito pojmy 

rozdíl, resp. jaký rozdíl ona sama mezi nimi chápe, uvádí-li v nadpisu oba pojmy. První část 



je rozdělena do čtyř podkapitol, s nimiž autorka dále zamýšlí pracovat. Z hlediska dalších 

kapitol jde proto o důležité obecné vymezení základních pojmů a principů mezinárodního 

humanitárního práva. Druhá část věnována základním pojmům, nimiž autorka práce dále 

pracuje a vysvětluje v ní, co jsou to kybernetické zbraně, kybernetická válka a to vše se snaží 

zasadit do obecného rámce mezinárodního humanitárního práva. Třetí část pojednává o 

nedostatcích stávající mezinárodněprávní úpravy a její omezené použitelnosti na při právním 

posouzení otázek spojených s kybernetickou válkou. V této kapitole se nezabývá pouze 

obecným mezinárodním právem upravujícím danou materii, ale také novými pravidly 

obsaženými v Tallinnském manuálu. Kriticky hodnotí zejména skutečnost, že právní úprava 

neřeší nebo nedává odpovědi na podstatné otázky. Ve čtvrté kapitole si autorka všímá klíčové 

neslučitelnosti stávajících mezinárodních humanitárně právních pravidel s kybernetickou 

válkou, jakými jsou anonymita, území a čas. V páté části předkladatelka práce rozebírá, jaké 

nezbytné součásti by nová úmluva o kybernetické válce měla obsahovat. 

V přehledném závěru uzavírá diplomantka práci uzavírá a syntetizuje v ní zjištění, s nimiž se 

čtenář seznamuje v předcházejících částech.   

 

3. Náročnost tématu 

 

Zpracování práce vyžadovalo, aby diplomantka prostudovala řadu relevantních primárních a 

sekundárních informačních zdrojů, včetně mezinárodní smluvní úpravy, kasuistiky, 

doporučení a materiálů připravených pro jednání odborných komisí pro kodifikační 

konference, ale i příslušnou odbornou literaturu. Diplomantka tento úkol zvládla bez 

sebemenšího zaváhání.  

 

4. Hodnocení práce 

 

Je zjevné, že práce nemůže vždy zabíhat do příliš velkých podrobností a že by každá z dílčích 

analýz mohla podstatně přesáhnout rozsah stanovený pro diplomové práce, přesto je podaný 

přehled zpracován velmi pečlivě a srozumitelně. Celkově práci hodnotím kladně, diplomantka 

prokazuje, že je schopna zorientovat se v poměrně komplexní problematice a zpracovat ji 

srozumitelným způsobem. 

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 



Práce je po formální stránce velmi dobře zpracována, na velmi dobré úrovni je práce s 

citovanými primárními i sekundárními prameny. Práce je logicky členěna, autorka se drží 

zvolené struktury a práci lze z formálního hlediska hodnotit kladně a práci doporučuji k ústní 

obhajobě. 

 

Pro ústní obhajobu bych rád položil následující otázky: 

 

Existuje reálná šance, že by se mezinárodní společenství dohodlo na mezinárodněprávní 

regulaci kybernetické války resp. na rozšíření stávající úpravy na tuto oblast? 

 

Za jakých podmínek by takováto úprava mohla být skutečně efektivní, mohla-li by být vůbec 

efektivní? 

 

Zkuste vysvětlit, podle jakých kritérií lze oddělit vojenské a civilní objekty a jak je to se 

smíšenými objekty. 

 

Existují v mezinárodním humanitárním právu ještě nějaké další oblasti, které by si zasloužily 

důkladnější analýzu a přijetí nových pravidel? 

 

 

V Praze dne 22. listopadu 2016 

 

 

Vladimír Balaš 

 


