
 

 

 

 

     POSUDEK 

 

na diplomovou práci Kláry Bouškové „Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených    

konfliktů “ 

 

 Diplomová práce je věnována problematice mezinárodního práva ozbrojených 

konfliktů.  Práce  je členěna na úvod, sedm části a závěr. Diplomová práce má rozsah 70 

stran. Práce byla odevzdána (datum  vypracování práce) dne  10.5.  2011. Diplomovou práci 

zaměřila diplomantka na  regulaci použití  ne všech, ale pouze  konvenčních zbraní., jak  

zdůvodňuje na str. 3.  

 První kapitola je zaměřena na obecný vývoj práva ozbrojených konfliktů,  ve druhé se 

autorka zabývá zásadami vedení ozbrojených konfliktů. Zmiňuje zde zásadu právní regulace 

války, zásadu humanity, zásadu vojenské nutnosti, zásadu proporcionality, zásadu zákazu 

nerozlišování a zásadu zakazující způsobování nadměrných zranění a zbytečných útrap. Na 

str. 16 autorka píše o zvykovém právu, na následující straně 17, pak o obyčejové povaze 

zásady zákazu nerozlišování. Je otázka zda  autorka chápe zvykové a obyčejové právo jako 

rozdílné pojmy nebo zda se jedná o synonyma. 

Další  kapitola je věnována dělení práva ozbrojených konfliktů. Následuje část o 

vybraných dokumentech haagského práva počínaje Petrohradskou deklarací  z roku 1868. 

Následuje  kapitola o mezinárodněprávní regulaci používání konvenčních zbraní  ve 20. a 21. 

století, která představuje jádro diplomové práce. Zejména se zabývá Úmluvou o zákazu nebo 

omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení, 

nebo mít nerozlišující účinky z roku 1980. Úmluva má podle diplomantky smíšený charakter, 

což  znamená, že obsahuje jednak ustanovení týkající se použití některých druhů zbraní, tak 

některé prvky  odzbrojení (str. 27). Uchazečka by měla vysvětlit v čem spočívají odzbrojovací 

prvky. Dále jsou v práci rozebírány jednotlivé protokoly k této Úmluvě, jedná se celkově o 

pět protokolů. V podkapitole 6.3  je obsažena Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a 

převodu protipěchotních min a o jejich zničení. Úmluva je podle autorky komplexním 

dokumentem obsahuje jak ustanovení týkající se práva ozbrojených konfliktů, tak odzbrojení 

(str. 45).  Diplomantka se zabývá i  otázkami dodržování této Úmluvy. Následuje podkapitola 

o Úmluvě o zákazu kazetové munice. Podle autorky obsahuje tato Úmluva  průlomové 

ustanovení  týkající se pomoci obětem kazetové munice (str. 52). Při ústní obhajobě by měla 

diplomantka vyjádřit jaká je současný stav pokud jde o projednávání Úmluvy v České 

republice (str. 53). Za podnětnou  považuji sedmou kapitolu o zbraních 21. století – 

neletálních zbraních. Je použití těchto zbraní v rozporu s pravidly mezinárodního 

humanitárního práva? 

 Pokud jde o hodnocení, je zřejmé, že se diplomantka podrobně seznámila s danou 

problematikou. Práce má logickou strukturu a autorka  vyjádřila i své vlastní názory zejména 

v posledních kapitolách.  

Pokud jde o literaturu, použila diplomantka  díla nauky českých a zahraničních autorů,  

která se vztahují k danému tématu. V práci byly použity příslušné dokumenty a množství 

internetových zdrojů. Schopnost uchazečky  pracovat s literaturou prokazuje i 121 citací. 

Drobná nepřesnost je obsažena v citaci Úmluvy o zákazu některých konvenčních zbraní, která 

nebyla publikována ve sbírce mezinárodních smluv, ale ve sbírce zákonů (str. 30,31). 

V poznámce 82 na str. 44 je to již správně. Práce je napsána srozumitelným, čtivým jazykem. 



Diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě, hodnotím ji  klasifikačním stupněm  

velmi dobře. Při ústní obhajobě doporučuji, aby  uchazečka  odpověděla vedle výše 

obsažených otázek a připomínek na otázku do jaké míry  je Úmluva o zákazu nebo omezení 

použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení, nebo mít 

nerozlišující účinky  výrazem obyčejového práva. 

 

 

V Praze  dne  12. září 2011            

 

                                                                                             doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

    

  

      

 

 

 

 


