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Výběr a aktuálnost zpracovávané problematiky 

Diplomová práce Evy Knopové se zaměřuje na problematiku kybernetických útoků z pohledu 

mezinárodního práva, resp. konkrétně z pohledu práva ozbrojených konfliktů. Zvolené téma 

je  dlouhodobě aktuální a představuje tedy bezesporu problematiku vhodnou pro zpracování 

v rámci diplomové práce. Relevanci i aktuálnost otázek (v rovině ius in bello, ale také ius ad 

bellum) souvisejících s použitím nebo využitím kybernetického prostředí jako nástroje vedení 

ozbrojeného konfliktu dokládá například projev generálního tajemníka NATO Jense 

Stoltenberga, který na summitu NATO ve Varšavě označil kybernetický útok za situaci, na 

kterou NATO může reagovat aktivací čl. 5 Washingtonské smlouvy.  

Zároveň lze podotknout, že záměr autorky, vypořádat se nejen s identifikací relevantních (již 

existujících) norem MHP aplikovatelných na problematiku kybernetických útoků, ale také 

tuto úpravu kriticky zhodnotit a zaměřit se na možnou novou právní regulaci této 

problematiky, kladlo na diplomantku zvýšené nároky. Vyžadovalo totiž nejen práci 

s příslušnými prameny mezinárodního práva, ale pro otázku kritického hodnocení současného 

právního rámce také hlubší znalost MHP, ale také mezinárodního práva jako systému. 

Celkově tedy lze výběr zpracovávané tematiky hodnotit kladně.  

Formální stránka a struktura práce 

Rozsahem je předložená práce na dolní hranici požadovaného standardu (85 stran, z toho 62 

stran textu, včetně úvodu a závěru, plus 10 stran povinného shrnutí práce v českém jazyce). 

Členění práce je z hlediska cílů formulovaných v úvodu vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují (k jejich obsahu ale viz níže). Součástí práce jsou kromě meritorních kapitol 



také úvod, závěr, teze v českém jazyce, abstrakt, seznam zkratek a resumé.  Autorka opatřila 

práci seznamem použité literatury a zdrojů, ze kterého je patrné, že pracovala s dostačujícím 

množstvím zdrojů.  Převládají zdroje zahraniční.  

Po formální a jazykové stránce je práce na dostačující úrovni. Gramatická i stylistická úroveň 

(nakolik může vedoucí práce tuto stránku hodnotit) jsou odpovídající. Chyby se objevují 

pouze sporadicky. Upozornil bych ale na relativně malý počet citací, na některých místech 

pak zcela absentují, a to například i v případě přímo citovaného textu (např. str. 5). 

V některých případech forma citací neodpovídá stanoveným požadavkům (např. pozn.pod 

čarou č. 128).  

Obsah práce 

Úvodem hodnocení obsahové části práce chci autorku pochválit, protože z konzultací byl 

zřejmý zájem o problematiku i fakt, že se v problematice orientuje. Ze zpracování diplomové 

práce je pak viditelná také její angažovanost, se kterou k sepsání diplomové práce 

přistupovala. Jak bude ale níže uvedeno, autorce se povedlo dosáhnout cílů vytyčených 

v úvodu práce pouze částečně.  

Autorka v úvodu (str. 2) vymezila základní cíl práce, kterým je:  „zdůraznit právní vakuum 

týkající se kybernetické války, kybernetických zbraní a jejich použití v ozbrojeném konfliktu a 

podpořit vznik právního rámce v podobě nové smluvní úpravy MHP pro oblast kybernetické 

války a kybernetických zbraní“.  V úvodu autorka dále představila strukturu práce, motivace 

k jejímu zpracování byla osvětlena ale bohužel jen velice stručně. Zcela chybí popis 

současného stavu bádání v oblasti zpracovávané problematiky. Popis postupů (včetně 

metodologie), kterými chce na nastolené otázky hledat odpovědi, v úvodu do velké míry 

absentují.   

První meritorní kapitola je věnována klíčovým aspektům „zákonů války a MHP“. Autorka 

v této části práce vychází z pojmu „Laws of War“, který má být názvem zahrnujícím odvětví 

mezinárodního práva regulující použití ozbrojené síly a tzv. just post bellum. Je pak otázkou, 

proč v názvu kapitoly uvádí termín „Laws of War“ a MHP vedle sebe. Dále chci upoornit na 

fakt, že použití termínu „Laws of War“ se jeví z pohledu české doktríny mezinárodního práva 

minimálně jako nestandardní. Zde je zjevné, že autorka vycházela z textů zpracovaných 

v zahraničí (to samozřejmě a priori není chybný postup, česká nauka ale tento pojem nezná).  

Za nejasnou a zároveň problematickou považuji tezi uvedenou v první kapitole, kdy autorka 

velmi stručně a bez další argumentace uvádí, že všechny tři výše uvedené oblasti 



mezinárodního práva mají svůj původ v konceptu, či teorii spravedlivé války (bellum iustum). 

Kromě tohoto tvrzení není zřejmý důvod, proč autorka tento krátký a spíše zkratkovitý exkurz 

do práce zařadila, resp. jaká je jeho relevance pro problematiku kybernetických prostředků 

vedení ozbrojených konfliktů. Za problematické považuji zejména fakt, že autorka tímto 

způsobem stírá rozdíly mezi úvahami nad legalitou a legitimitou použití síly, resp. nad (stále 

platným a nutným) rozlišováním mezi ius in bello a ius ad bellum.  

Rovněž podkapitola věnovaná definici války je z mého pohledu nepřesná z toho důvodu, že i 

když správně konstatuje vývoj pojmu válka k současnému termínu „ozbrojený konflikt“, 

neupozorňuje (příp. když, tak spíše náznakem) na zásadní aspekt tohoto vývoje. Tím 

zásadním aspektem je fakt, že termín ozbrojený konflikt je chápán šířeji a v současném 

pojímání zahrnuje i termín „válka“, která je v současnosti chápána jako termín označující 

mezinárodní mezistátní ozbrojený konflikt.  

Výhradu mám i k podkapitole 1.2.2, kde autorka uvádí, že mezinárodní právo rozlišuje mezi 

čtyřmi typy ozbrojeného konfliktu. Hned v další větě pak autorka na prvním místě uvádí 

vnitřní nepokoje a napětí. Zde je nutno podotknout, že podle názoru vedoucího práce autorka 

zajisté ví, že vnitřní nepokoje a napětí pod pojem ozbrojeného konfliktu nespadají, ale 

formulace textu k takovému názoru jednoznačně navádí.  

Některé pasáže předložené práce se jeví jako nadbytečné, například exkurs do historického 

vývoje MHP na str. 10-11, nebo popis některých druhů zakázaných zbraní. 

Druhá kapitola je věnována specifikaci termínu „kybernetický bojový prostředek“, třetí 

kapitola pak problémům současné právní úpravy. Právě na příkladu třetí kapitoly lze 

ilustrovat určitý problém, který se ale týká i některých dalších částí práce. V podkapitole 3.3 

autorka analyzuje nedostatky Talinského manuálu. Nezaměřuje se ale na případné právní 

nedostatky, ale nedostatky, které mají politický, resp. mimoprávní charakter. 

Další kapitoly poukazují na nedostatky současné právní úpravy, resp. následně nastiňují 

možný „nový“ právní režim v podobě mezinárodní smlouvy. Autorčina snaha o poctivé 

zpracování je obecně chvályhodná, i z těchto dvou kapitol jsou ale zjevné i některé limity této 

snahy. Příkladem může být evidentní akceptace názoru na existenci tzv. nelegálních 

kombatantů – kategorie, kterou MHP nezná.  

Bohužel pouhým krátkým shrnutím je samotný závěr práce, který autorka využila pouze 

k syntéze základních poznatků z jednotlivých kapitol, nikoliv ale k závěrečné úvaze nad 



hledáním odpovědí na provokativně formulovanou tezi o nedostatečnosti současné právní 

úpravy.  

Celkové hodnocení 

Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce po formální stránce splňuje 

požadavky kladené na tento druh prací a autorka v rámci konzultací prokázala svůj vztah ke 

zpracovávané problematice i snahu zpracovat ji pečlivě, bohužel v některých aspektech práci 

chybí přesvědčivost (z výše uvedených důvodů). Rovněž se ukázalo, že inspirace pracemi 

sepsanými autorem ke zpracovávané problematice v zahraničním prostředí není vždy jen 

výhodou, ale naopak může mít do určité míry i negativní dopad na kvalitu práce.   

Předložená práce Evy Knopové splňuje požadavky kladené na tento druh prací, a proto ji 

k ústní obhajobě doporučuji a navrhuji v závislosti od výsledku obhajoby hodnotit stupněm  

Velmi dobře 

 

Autorka se v rámci obhajoby zaměří na výše uvedené nedostatky a odpoví na následující 

otázku: 

1. Na str. 15 autorka uvádí, že základní principy MHP (přiměřenost, atd.) jsou součástí 

jus cogens. Na základě čeho autorka k takovému závěru dospěla? 

2. Z čeho autorka usuzuje, že v současnosti nelze použít konvenční zbraňové systémy, 

resp. jak je nazývá autorka – kinetické zbraňové systémy – při výkonu sebeobrany (str. 

58)? V čem autorka spatřuje pozitivní přínos explicitní regulace této otázky? Lze 

identifikovat i rizika spojená s explicitním zakotvením práva reagovat na kybernetický 

útok, resp. využít kybernetických prostředků na odpověď na ozbrojený útok ve smyslu 

čl. 51 Charty OSN?  

 
 

V Praze dne 24.11.2016      
 
 
 
 

 JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI 


