
 

 

     POSUDEK 

vedoucího na diplomovou práci  Rostislava Macha „Zakázané prostředky a způsoby vedení 
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 Diplomová práce je věnována problematice práva z oblasti práva ozbrojených 

konfliktů - mezinárodního humanitárního práva. Práce  je členěna na úvod, pět částí a závěr. 

Diplomová práce má celkový rozsah 89 stran, vlastního textu je 72 stran bez seznamu 

použitých zdrojů. Práce byla odevzdána v březnu 2017. 

 V úvodu své diplomové práce si diplomant vymezil hlavní cíl své práce, kterým je 

posouzení, zda samotné bezpilotní letouny představují zakázaný bojový prostředek dle norem 

mezinárodního humanitárního práva (MHP) nebo jestli způsob, jakým jsou užívány, 

představuje porušování pravidel MHP. Po úvodu následuje kapitola o normách mezinárodního 

humanitárního upravující zákazy a omezení prostředků a způsobů vedení ozbrojených 

konfliktů. Mimo jiné se zde zabývá charakteristikou MHP, kdy jak autor konstatuje účelem 

úpravy MHP je zmírnit utrpení a omezit ničivé důsledky ozbrojených konfliktů a nikoliv 

zákaz války jako takové. Při ústní obhajobě by diplomant mohl vysvětlit jaké je jeho 

vymezení MHP (existují různé definice). Dále v této kapitole tvrdí, že „moderní ius ad bellum 

je relativně mladé právní odvětví a svůj základ má v článcích 2 a 33 Charty OSN.“ V této 

souvislosti by se diplomant při ústní obhajobě mohl zamyslet nad doktrínou bellum iustum. 

Kapitola zahrnuje i počátky a vývoj MHP, věnuje pozornost Haagským mírovým 

konferencím z let 1899 a 1907. Dále se diplomant v této části rovněž zabývá  členěním na 

haagské a ženevské právo. Jaký má  dané rozlišování význam z hlediska současného vývoje?  

Dále se autor zabývá i vztahem MHP a mezinárodního práva lidských práv. 

 Následující část je věnována vymezení základních pojmů. Uchazeč se zde logicky 

nejprve zabývá otázkou ozbrojeného konfliktu a jeho dělení. Následuje vymezení pojmů 

civilní obyvatelstvo a kombatanti. V této souvislosti vyvstává otázka jaké je postavení 

příslušníků zejména nepravidelných ozbrojených sil, kteří nedodržují pravidla MHP, např. 

bojovníci tzv. Islámského státu. V kapitole se uchazeč rovněž věnuje rozlišování na civilní a 

vojenské objekty a otázce cíleného zabíjení. Zejména tento poslední pojem je z hlediska 

hlavního cíle diplomové práce významný a autor by měl při ústní obhajobě vysvětlit svůj 

názor na jeho soulad nebo nesoulad s mezinárodním právem. V souvislosti s cíleným 

zabíjením použil uchazeč formulaci nelegální kombatant, co tím má na mysli? Určité 

vymezení je obsaženo v kapitole 5.2.1.1. Následující kapitola diplomové práce je zaměřena na 

zásady a pravidla regulující vedení ozbrojených konfliktů. Uchazeč zde kvalifikovaně 



rozebírá zásady na kterých spočívá MHP.  Zmiňuje zde např. zásadu vojenské nutnosti, při 

ústní obhajobě by mohl vyjádřit čím je tato zásada omezena. Uplatňují se zásady zákazu 

nerozlišování, proporcionality a zásada zakazující zbytečné útrapy v mezinárodních i 

vnitrostátních ozbrojených konfliktech?  Čtvrtá kapitola je zaměřena na zakázané způsoby a 

prostředky vedení boje. Uchazeč zde rozlišuje zakázané metody vedení boje a zakázané 

prostředky.   

Pátá kapitola je věnována problematice legality bezpilotních letounů (UAV), hlavnímu 

cíli diplomové práce. Danou otázku zkoumá jednak z hlediska toho zda je UAV zakázaným 

prostředkem vedení války a dále se zabývá legalitou UAV z hlediska způsobu jejich použití 

v ozbrojených konfliktech.  Uchazeč na základě obecných pravidel MHP dospívá k logickému 

závěru, že bezpilotní letouny nepředstavují samy o sobě zakázaný bojový prostředek. Dále 

diplomant zkoumá, zda útoky při použití UAV neporušují  zásadu rozlišování. V této 

souvislosti se uchazeč zaměřuje i  na  právní  posouzení  situace, kdy je bezpilotní letoun pod 

vojenským nebo civilním velením. Složitá pro posouzení je otázka legitimního cíle z hlediska 

vnitrostátního konfliktu (kap. 5.2.1.2). Otázkou je, zda jsou civilisté legitimním vojenským 

cílem pouze v době, kdy se aktivně účastní nepřátelství, nebo i v době např. návratu povstalců 

na jejich základnu po útoku? Zajímavé jsou i jeho úvahy autora o tzv. taktice „double-tap“ a 

jejím souladu s MHP.  Následující podkapitoly o zásadě proporcionality v mezinárodních a ve 

vnitrostátních konfliktech je určitým shrnutím vhodným spíše pro závěry práce.  Následuje 

podkapitola o  terorizování civilního obyvatelstva a etické otázky, kde jak diplomant uvádí 

opouští  čistě právní posouzení UAV. Následuje závěr celé  diplomové práce.   

Pokud jde o hodnocení,  dá se konstatovat, že diplomant splnil cíl vymezený ve své 

diplomové práci.  Práce má logickou strukturu a autorovi se podařilo vcelku přesvědčivě  

zvolené téma zpracovat. Postupuje od obecných otázek a daří se mu obecná pravidla aplikovat 

na konkrétní otázky bezpilotních letadel. Při zpracování své práce vycházel diplomant jak 

z primárních pramenů, tak i pramenů sekundárních. Rozebírá a hodnotí názory představitelů 

nauky. Práce obsahuje více jak 240 poznámek pod čarou.  Z formálního hlediska je práce 

napsána srozumitelným jazykem.  

 Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tyto práce a doporučuji  jí k ústní 

obhajobě. Při ústní obhajobě doporučuji, aby se diplomant zaměřil na otázky obsažené v textu 

posudku. 

V Praze  dne   10. 4. 2017                                                  doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc.                                                                                          

    


