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Aktuálnost (novost) tématu 

 Téma, které si zvolila diplomantka, je velice aktuální. Využití cílených likvidací je 

téma, které je v mezinárodním právu sporné, a to s ohledem na otazníky spojené s legalitou 

postupu, který se pod tímto pojmem skrývá. Jako možný příklad užití „cílené likvidace“ 

z nedávné doby se jeví zabití Usámy bin Ládina, jež opět rozpoutalo diskusi ohledně 

legitimity a legality tohoto postupu. Jedná se tedy o otázku, která sice není v mezinárodním 

právu pozitivně upravena, avšak v praxi se s ní setkáme a je z hlediska teorie stále 

debatována. Autorka ovšem téma staví jako otázku, zda je možné tohoto konkrétního institutu 

využít pro účely boje proti terorismu – tedy opět novému jevu –, na nějž je též stále hledána 

adekvátní odpověď. 

V kontextu českého vědeckého prostředí není zatím v literatuře téma více rozebráno a 

otázka je tak pro vědecké zkoumání více než vhodná. Práce může být cenným zdrojem 

informací i pro další badatele.  

      

Náročnost tématu 

Téma je náročné z důvodu nutnosti využívat zahraniční literaturu a nezakotvení 

zkoumaného pojmu v primárních dokumentech, resp. také nutnosti využívat větší množství 

primárních dokumentů z mnoha oblastí mezinárodního práva.  

 

Kritéria hodnocení práce 

Formální stránka: 

Práce má všechny formální náležitosti diplomové práce, jazyková úroveň je dobrá, 

členění práce je logické, úvod, čtyři kapitoly a závěr, jednotlivé kapitoly jsou provázány. Jen 

technické označení je složitější, než je obvyklé a orientaci neulehčuje tak, jak by mělo. 



Jednotlivé kapitoly práce jsou – kromě první, která se vyjadřuje k definici pojmů – pojaty 

jako analýza vztahu cílených likvidací a konkrétní oblasti mezinárodního práva, např. práva 

humanitárního, práva lidských práv či práva mezinárodní bezpečnosti. Zde se autorka 

zaměřuje na otázku legality cílených likvidací v rámci zkoumané části mezinárodního práva. 

Autorka samostatně pracovala jak s primárními, tak i sekundárními prameny, použila 

adekvátní zahraniční literaturu i judikaturu. Velmi kladně hodnotím to, že se diplomantka při 

své práci zaobírala otázkou metodologie, a také hodnotila literaturu, kterou dále využívala.  

Poznámkový aparát hodnotím jako kvalifikovaný.  

 

Obsahová stránka: 

Autorka cílí k zjištění, zda je použití cílených likvidací v mezinárodním právu legální. 

Diplomantka se potýkala již s tím, jak vlastně do českého jazyka přeložit pojem 

targeted killings (zde zvolila pojem cílené likvidace, který byl v daném kontextu ostatně již 

v českém prostředí použit v článku v odborném časopise Obrana a strategie) či s tím, jaký je 

obsah tohoto pojmu. Své úvahy vtělila do první kapitoly tak, že si zdárně objasnila, čemu se 

bude na dalších stránkách věnovat. 

Další tři kapitoly tvoří gros práce. Autorka zkoumá podmínky legality cílených 

likvidací v mezích úpravy práva lidských práv, práva humanitárního a práva mezinárodní 

bezpečnosti. V kapitolách se – naprosto správně – odchyluje od prostého popisu, a pouští se 

do důkladné analýzy. Například v kapitole, kde analyzuje legalitu použití cílených likvidací 

v rámci práva lidských práv, se pouští do detailního rozboru lidskoprávních dokumentů 

v kontextu příslušných judikátů, což jí dává možnost zabývat se požadavkem proporcionality, 

nezbytnosti atd. S obsahem těchto kapitol jsem spokojená a podle mého názoru autorka 

postupovala tak, jak jsem od ní u tohoto typu práce očekávala. Přehledné shrnutí zjištěného, 

které uvádí v závěru, dává možnost čtenáři dozvědět se v krátkosti relevantní zjištění, která 

jsou v tomto případě skutečně inspirativní a hodná dalšího využití. 

 

Práci považuji za velice zdařilou, původní a doporučuji ji k obhajobě. Předběžně ji 

hodnotím jako výbornou. 

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Při ústní obhajobě by se mohla diplomantka zaměřit na následující otázku: 

1. Jak interpretovat zabití Usámy bin Ládina v kontextu zkoumané problematiky? 



2. Bylo by možné uvažovat o využití cílených likvidací u Muammara Kaddáfího na jaře roku 

2011? 

 

V Praze dne 12. 11. 2011                                                                   
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