
 1 

 Posudek oponentky na diplomovou práci Rostislava Macha na téma Zakázané 

prostředky a způsoby vedení ozbrojených konfliktů 

Diplomant si zadal velmi široké téma práce, které se během zpracovávání rozhodl zúžit 

či specifikovat zaměřením na jednu dílčí oblast, jež ho zaujala, a to na využití bezpilotních 

letounů, tzv. dronů či UAVs. Ačkoli tomuto postupu rozumím, je škoda, že nedošlo k formální 

změně názvu práce, protože takto tento název ne zcela odpovídá obsahu práce. Je nicméně třeba 

uznat, že diplomant se snažil užší téma (drony) zasadit do kontextu širšího tématu (způsoby a 

prostředky vedení války) a že tato snaha byla poměrně úspěšná. Práce je zpracována se zjevným 

zaujetím pro danou oblast mezinárodního práva, tj. mezinárodní humanitární právo, a autor v ní 

osvědčuje solidní znalost této oblasti i schopnost samostatné odborné činnosti. Text sice trpí 

některými formálními nedostatky a místy by neškodilo jeho doplnění o více praktických 

příkladů, celkově ale jde o slušně zpracovanou diplomovou práci. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma bezpilotních letounů patří v poslední době mezi velmi populární až módní témata, 

o nichž se hojně píše, konají se k nim konference apod. Rozhodně se tedy, a to ani v českém 

prostředí, nejedná o nějaké „pole neznámé“ (str. 3), jak diplomant uvádí v úvodu práce. To jistě 

téma nezbavuje jeho aktuálnosti, která ovšem spíše než s posouzením legality využití dronů 

v ozbrojených konfliktech souvisí s jejich nasazením mimo tento rámec (během policejních 

operací na vlastním území a v rámci akcí cíleného zabíjení mimo toto území). Mám nicméně 

za to, že neškodí, zvláště pro účely diplomové práce, ani znovu se zamyslet nad legalitou použití 

dronů za ozbrojeného konfliktu. Přidanou hodnotou práce je navíc, jak již bylo uvedeno, 

propojení právní analýzy využití dronů s obecnějším rozborem základních pravidel haagského 

práva, které v práci funguje poměrně dobře. Zpracování tématu kladlo na diplomanta střední 

nároky, což je dáno mj. komplexností tématu na straně jedné a dostupností velkého množství 

materiálů k němu na straně druhé. 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Už dlouho jsem neviděla diplomovou práci, ve které by bylo tak velké množství 

pravopisných chyb, zejména v interpunkci. Autor zjevně v této oblasti neuznává žádná pevná 

pravidla a interpunkční znaménka klade tak, jak zrovna uzná za vhodné. Nejednotný je rovněž 

způsob citování zdrojů (někdy jsou velkými písmeny uvedena jména autorů, jinde názvy článků 

aj.).  Práce má standardní rozsah 90 stran, z toho 71 stran vlastního textu. Diplomant vycházel 

z vcelku odpovídajícího množství primárních pramenů i sekundární literatury. Je ovšem škoda, 

že více nevyužil pramenů přímo věnovaných dronům, kterých je v současné době k dispozici 

značné množství, včetně těch od českých autorů (např. Michal Janák, Mezinárodně právní 
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aspekty používání bezpilotních letounů v mezinárodním ozbrojeném konfliktu, in Veronika 

Bílková (ed.), Mezinárodní humanitární právo - vznik, vývoj a nové výzvy, Praha, 2015; Petra 

Ochmannová, Unmanned Aerial Vehicles and Law of Armed Conflict Implications, Czech 

Yearbook of Public and Private International Law, 2011).  Názor, že „k bezpilotním letounům 

stále neexistuje dostatek relevantní právní literatury“ (str. 4), tak neodráží reálný stav, ale spíše 

to, že diplomant danou literaturu nehledal, popř. nenašel. 

3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce sestává z úvodu, pěti kapitola a závěru. K vlastnímu textu je připojen 

seznam literatury, abstrakty a krátká obrazová příloha. V úvodu diplomant uvádí téma a 

představuje strukturu práce. První dvě kapitoly se zabývají obecnými otázkami mezinárodního 

humanitárního práva a haagského práva (pojem MHP, vývoj MHP, pojem ozbrojený konflikt 

atd.). Další dvě kapitoly se věnují základním zásadám haagského práva (vojenská nezbytnosti, 

rozlišování, proporcionalita, zákaz zbytečných útrap) a zakázaným způsobům a prostředkům 

vedení válkye. Pátá kapitola je věnována legalitě použití dronů. Závěr stručně shrnuje obsah a 

hlavní zjištění opřená převážně o pátou kapitolu.  

Struktura práce je logická a promyšlená, pouze u některých kapitol (např. 1.4) není 

jasné, proč byly do práce zařazeny, protože údaje v nich obsažené nejsou v práci dále využity. 

Diplomant prokazuje dobré porozumění tomu, jak funguje mezinárodní humanitární právo, byť 

práce není prosta některých dílčích věcných chyb. Např. na straně 5 autor mluví o tom, že MHP 

se aplikuje v situaci, kdy „se konflikt vyostří natolik, že dojde k válce“. V laickém pojetí věta 

může dávat smysl, v právním pojetí ale nikoli, protože aplikace MHP v dnešní době je vázána 

právě na stav ozbrojeného konfliktu, ne války (tento pojem se již v MHP, na určitá ustálená 

spojení, neužívá). Na straně 22 diplomant nesprávně ztotožňuje zásadu lidskosti s Martensovou 

klauzulí. Martensova klauzule odráží a vyjadřuje zásadu lidskosti, tuto zásadu ale na klauzuli 

nelze redukovat, neboť se uplatňuje i v jiných situacích. 

Těžiště práce spočívá, podle slov diplomanta, v kapitole věnované posouzení legality 

použití bezpilotních letounů dle norem MHP. Zde diplomant, po představení dronů, konstatuje, 

že drony nejsou v MHP zakázány per se, musejí ale být používány v souladu s obecnými 

zásadami MHP, resp. haagského práva. Jedná se o standardní názor, který sdílí převážná část 

doktríny, včetně českých autorů citovaných výše. Diplomant v práci uvádí, že „ze zástupců 

odpůrců bezpilotních letounů se ozývají hlasy o jejich nelegálnosti zejména ve vztahu 

k cílenému zabíjení, porušování lidských práv a zpochybňování legálního rámce boje proti 

terorismu“ (str. 67). Odmyslím-li si, že oni „zástupci odpůrců“ nedostávají v práci prakticky 

žádný prostor, je zjevné, že výhrady týkající se dronů z větší části směřují do oblastí a 
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k institutům, jimiž se diplomant v práce nijak nezabývá (možnost použití síly mimo rámec 

ozbrojeného konfliktu, specifický právní rámec boje proti terorismu apod.). Diplomová práce 

tak nevyvrací „mýty“, ani nepřináší nové závěry, pouze potvrzuje to, k čemu již v minulosti 

dospěla celá řada autorů, čím se ale otázka legality nasazení dronů nevyčerpává. I takové 

potvrzení nicméně může mít svůj význam.   

4. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Rostislava Macha na téma Zakázané prostředky a způsoby vedení 

ozbrojených konfliktů splňuje přes některé výhrady uvedené v tomto posudku nároky kladené 

na daný typ kvalifikačních prací, a proto ji doporučuji k ústní obhajobě a s výhradou úspěšného 

průběhu této obhajoby ji předběžně hodnotím jako velmi dobrou. Během obhajoby by se 

diplomant měl vyjádřit k následujícím otázkám:   

1. Dodatkový protokol I obsahuje článek 36 týkající se nových zbraní. Má toto ustanovení 

nějaké konkrétní důsledky pro drony a popř. další moderní prostředky vedení ozbrojených 

konfliktů?  

2. Jak se diplomant dívá na názor, podle něhož by bylo vhodné použití bezpilotních letounů 

upravit v nové samostatné mezinárodní úmluvě? Je zde prostor pro takovou úpravu a jaký 

by případně byl její obsah? 

 

 

V Praze dne 8. dubna 2017 
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