
 

 

     POSUDEK 

 

na rigorózní práci Jakuba Šilhy „Americko-Ruské smlouvy o omezení zbrojení a odzbrojení a  

kontrola jejich dodržování“ 

 

  

Rigorózní  práce je věnována problematice jaderného odzbrojení.  Práce  je členěna na 

úvod, sedm částí a závěr. Rigorózní práce má rozsah 128 stran. 

 Cílem  práce je analýza problematiky vývoje smluvních koncepcí o redukci 

strategických zbraní  mezi USA a Ruskem na základě příslušných americko-ruských smluv o 

odzbrojení a omezení zbrojení s přihlédnutím k vývoji specifické úpravy kontroly dodržování 

těchto smluv. Smyslem analýzy je podle uchazeče postižení důležitých momentů bilaterálních 

jednání mezi USA a Ruskem jež vedla ke vzniku formálních dohod o redukci či omezení 

strategických zbraní. Vývoj zahrnuje období od počátků odzbrojovacích jednání mezi USA a 

SSSR/Ruskem až do současné doby, po uzavření smlouvy Nový START, přičemž práce 

směřuje ke srovnání tohoto smluvního dokumentu s předchozími dohodami (str. 1).  

 První kapitola je zaměřena na problematiku odzbrojení v mezinárodním právu. Autor 

se zde zabývá pojmem odzbrojení, odzbrojením v kontextu mezinárodního práva, prameny 

práva odzbrojení, úlohou OSN v této oblasti.  V kapitole se na str. 15 zmiňuje také o 

vypovězení smlouvy ABM z roku 1972. Otázkou je, zda se  jedná o výpověď nebo odstoupení 

od této smlouvy a zda z hlediska mezinárodního smluvního práva je v těchto pojmech rozdíl.   

 Následující kapitola rigorózní práce jsou ve smyslu cíle práce zaměřeny na vývoj na 

poli negociací bilaterálních smluv o omezení zbrojení a odzbrojení mezi USA a Ruskem 

v době studené války a následně se zabývá smlouvami o redukci strategických zbraní po 

konci studené války. Následuje kapitola o smlouvách o redukci arzenálů strategických zbraní 

po konci studené války. Na str. 49 uchazeč uvádí, že smlouva SORT sice stanovila nižší 

limity strategických útočných zbraní, ale plnohodnotným nástupcem smlouvy START I se 

nestala, a to již jen kvůli nedostatečné, ba přímo absentující kontrolní úpravě, v rámci níž bylo 

nutné postupovat podle smluvních mechanismů smlouvy START I. S tímto názorem lze plně 

souhlasit. Kontrola je nutným předpokladem pro dodržování smluv o omezení zbrojení a 

odzbrojení.  V  kapitole se autor zabývá i otázkami expirace smlouvy START I a  jednáním o 

nové smlouvě o redukci strategických zbraní mezi USA a Ruskem.  Uchazeč konstatuje, že i 

při jednáních o nové smlouvě  byla klíčovou otázkou pro obě strany  problematika kontroly.  



Další kapitola pojednává o srovnání nové smlouvy s předchozími smluvními 

koncepcemi, uchazeč se zaměřil na srovnání úpravy limitů pro strategické jaderné zbraně a na 

kontrolní opatření. Právě kontrole jsou věnovány další kapitoly rigorózní práce. Na str. 81 

uchazeč zmiňuje  smlouvy o omezení zbrojení z konce 50. let 20. století. Jaké smlouvy má na 

mysli? V závěru kapitoly o kontrole se autor zabývá otázkou výzev kontrolního procesu v 21. 

Století a budoucnosti verifikace na poli jaderného odzbrojení (str. 102 a násl). Autor zde 

vyjadřuje své návrhy týkající se kontroly pro budoucí vývoj v oblasti odzbrojovacího procesu. 

 Celkově lze hodnotit, že uchazeč plně naplnil cíle, které si vymezil,  rigorózní práce 

má logickou strukturu. Je založena na analýze vývoje a výsledků jednání o strategických 

jaderných zbraních mezi USA a Ruskem, přičemž vyvrcholením jsou otázky kontroly. 

Přestože se jedná o téma výrazně ovlivněné politickými a vojensko-technickými aspekty, 

podařilo se autorovi zdařile udržet danou problematiku v rovině mezinárodního práva. Normy 

mezinárodního práva promítnul např. do otázek kontroly. Uchazeč  v práci vyjádřil i vlastní 

názory.  

Pokud jde o literaturu, použil autor  díla nauky českých a zahraničních autorů,  která se 

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

internetových zdrojů. Schopnost uchazeče  pracovat s literaturou prokazuje i na 209 citací. 

Práce je napsána srozumitelným, čtivým jazykem. 

 Rigorózní  práci doporučuji k ústní obhajobě. Při ústní obhajobě doporučuji, aby  

uchazeč: 

1) vysvětlil pojmy monitorování a verifikace, jejich rozdíly, 

2) provedl srovnání ustanovení o kontrole ve smlouvě Nový START se staršími 

smlouvami o jaderných zbraních mezi SSSR/Ruskem a USA 

3) jaký je názor autora na protiraketovou obranu USA z hlediska mezinárodního práva a 

mezinárodní politiky, 

4) vyjádřil svůj názor na možný další vývoj v  jaderném odzbrojení, uzavření dalších 

smluv v této oblasti.   

 

 

V Praze  dne  10. dubna  2013           

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

    

  

      

 

 

 

 


