
Abstrakt 

Zakázané prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

Cílem této diplomové práce je analýza stále častěji využívaných bezpilotních letounů 

v ozbrojených konfliktech v rámci mezinárodního humanitárního práva. Ačkoliv nápad 

využití letadel ovládaných na dálku není žádnou novinkou, došlo k jejich rozmachu až během 

posledních dvou desetiletí. Technologický pokrok, proměna charakteru ozbrojených konfliktů 

a idea války proti terorismu jsou ty hlavní příčiny, proč se bezpilotní letouny staly 

nepostradatelným válečným prostředkem ve výbavě všech světových armád. Ovšem stejně 

jako s každou technologickou novinkou i drony oprávněně vyvolávají otázky o jejich legalitě. 

Proto si tato práce klade za cíl posouzení, zda bezpilotní letouny představují zakázaný bojový 

prostředek nebo jestli způsob jakým jsou užívány, je v rozporu s normami mezinárodního 

humanitárního práva. Hlavní text diplomové práce je členěn do pěti hlavních kapitol.  

První kapitola představuje historický exkurz do vývoje a charakteristiky 

mezinárodního humanitárního práva. Je zde nastíněno jeho dělení na dvě základní větve, na 

právo ženevské a haagské a rovněž je zde vymezena jeho pozice v rámci mezinárodního práva 

veřejného a vzájemná interakce s mezinárodním právem lidských práv. 

 Druhá část sestává z vymezení základních pojmů, s kterými normy mezinárodního 

humanitárního práva dále operují. Prvním z nich je ozbrojený konflikt a jeho dělení na 

konflikt mezinárodní povahy a vnitrostátní. Spolu s charakteristickými znaky obou typů 

konfliktů jsou zde uvedeny právní prameny, které se na jednotlivé konflikty aplikují. Dalším 

pojmem je párová kategorie civilista vs. kombatant a civilní vs. vojenský objekt. Přesné 

definice těchto pojmů tvoří nezbytný podklad pro následnou správnou aplikaci právních 

norem. Na závěr této kapitoly zmiňuji koncept tzv. cíleného zabíjení, které se stalo praxí 

zejména CIA. 

 Třetí kapitola je věnována základním zásadám ovládající vedení ozbrojených 

konfliktů. Je zde dán velký prostor odlišným interpretacím konceptů jednotlivých zásad a 

jejich vzájemné provázanosti. Samozřejmostí je identifikace jejich případné obyčejové 

povahy a normativního zakotvení v jednotlivých smluvních instrumentech mezinárodního 

humanitárního práva. 



 Předposlední kapitola reflektuje klasické dělení válečného práva na zakázané způsoby 

či metody vedení boje a zakázané prostředky. Metody vedení boje nejčastěji souvisí se 

správnou identifikací cíle útoku a se způsobem, jakým je zbraň použita. Druhou stranou 

mince jsou válečné prostředky, jejichž zákaz nejčastěji vyplývá z konkrétních úmluv a které 

jsou typicky zakázány pro svou podstatu, bez ohledu na způsob použití. 

A konečně pátá část je zaměřena na bezpilotní letouny, jejich analýzu jakožto 

bojového prostředku a rovněž i způsobů použití dronů v ozbrojených konfliktech. Celá tato 

část sestává z příkladu konkrétní situace nasazení dronu a jeho následném právním hodnocení 

z pohledu jednotlivých zásad a pravidel mezinárodního humanitárního práva. Jsou zde rovněž 

obsaženy úvahy nad etickými a sociologickými otázkami, které bezpilotní letouny evokují.  

 Závěr diplomové práce uceleně shrnuje provedenou analýzu. Autor konstatuje, že 

bezpilotní letouny samy o sobě nejsou zakázaným prostředkem vedení války, ačkoliv mohou 

být užity způsobem, který by už porušení právních norem představoval. Autor vyslovuje 

naději, že další technologický pokrok povede k minimalizování utrpení nevinných obětí válek. 

 


