
POSUDEK 

 

 

na diplomovou práci studenta PF UK  Jana Novotného „Zakázané prostředky a způsoby   

     vedení ozbrojených konfliktů“ 

 

 

 Diplomová práce je věnována problematice práva ozbrojených konfliktů. Téma 

diplomové práce je  aktuální.  Práce je členěna na úvod, šest částí a závěr. Diplomová práce 

má rozsah  72 stran. Práce byla  odevzdána  dne  5. října 2011. 

 Diplomant v úvodu své práce uvádí, že  jejím předmětem není osvětlení celé 

problematiky zakázaných prostředků a způsobů vedení ozbrojených konfliktů. Zaměřuje se 

pouze na problematiku chemických a biologických zbraní. Cílem práce je, jak autor uvádí 

pohled na zkoumanou problematiku z perspektivy humanitních věd, zejména z hlediska 

mezinárodněprávního (str. 5). 

 Značnou pozornost ve své práci věnuje diplomant otázkám historického vývoje 

zkoumané problematiky. První část je zaměřena na prehistorii chemické a biologické války. 

Následující kapitola na počátky moderní války a na mezinárodněprávní úpravy jejího vedení. 

Následuje část o první světové válce a o následné mezinárodní reakci. V této části se mimo 

jiné diplomant zabývá Ženevským protokolem z roku 1925 o zákazu použití chemických a 

bakteriologických prostředků (str. 25-26). Na str. 26 konstatuje, že Protokol zakazuje válečné 

užití těchto prostředků, ne jejich produkci, vývoj a držbu.  Vzhledem k významu  této 

mezinárodní smlouvy by bylo vhodné  věnovat jejímu rozboru větší pozornost. Při ústní 

obhajobě by autor mohl zejména vysvětlit otázku výhrad k tomuto Protokolu a  jeho současný 

stav. Bylo by rovněž vhodné, kdyby autor rozlišil pojmy chemické a biologické zbraně. 

Čtvrtá kapitola diplomové práce je zaměřena na chemické a biologické zbraně ve 

třicátých letech a během 2. světové války.  Následuje kapitola o  období studené války. V této 

části autor mimo jiné popisuje vývoj, který vedl k uzavření Úmluvy o zákazu biologických 

zbraní z roku 1972 (str. 39 a násl). Jedná se o smlouvu mající  odzbrojovací charakter. Autor 

by měl při ústní obhajobě  vysvětlit jaký je vztah práva ozbrojených konfliktů a práva 

odzbrojení. Odlišení těchto pojmů není v práci vyjádřeno. Otázkou je, zda Úmluva z roku 

1972 přímo také zakazuje použití biologických zbraní? 

Šestá část je věnována současnému stavu chemických a biologických zbraní. Autor se 

zde mimo jiné zabývá Úmluvou o zákazu chemický zbraní z roku 1993. 



 Pokud jde o hodnocení, diplomová práce naplňuje cíl stanovený autorem. Největší 

pozornost je věnována historickému vývoji. Postrádám zde však podrobnější pojmové 

vymezení z hlediska mezinárodního práva.  

 Pokud jde o literaturu, použil diplomant  zejména díla  českých  autorů, nebo díla 

v českém překladu. V práci mohl diplomant  pracovat  i s odbornými publikacemi v cizích 

jazycích.  Autor použil i příslušné primární prameny vztahující se k danému tématu. Dále 

použil i příslušné internetových zdrojů. Práce obsahuje 77 citací. Práce je napsána 

srozumitelným, čtivým jazykem. 

 Diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě, hodnotím ji  klasifikačním stupněm  

velmi dobře. 

 Při ústní obhajobě doporučuji, aby se diplomant zaměřil na vysvětlení výše uvedených 

otázek a  dále na tyto otázky : 

1) Lze zákaz použití chemických a biologických zbraní považovat za obyčejová pravidla 

mezinárodního práva? 

2) Je Úmluva o zákazu chemických  zbraní z roku 1993 a Úmluva o zákazu biologických 

zbraní z roku 1972 vyjádřením obyčejového mezinárodního práva? 

 

V Praze  dne  30. listopadu 2011  

 

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

    

  

 


