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 Disertační práce je věnována závažné, stále diskutované problematice použití síly a 

úvahám o její legalitě a legitimitě. Autor ve své práci navazuje na své  předchozí práce. Práce 

je napsána v anglickém jazyce. 

 Autor práci na základě posudků  pro malou obhajobu výrazně zkrátil a obsahově 

upravil. Samotný rozsah práce je 220 stran. Disertační práce je členěna na úvod, tři části a 

závěr. Oproti původnímu textu autor vypustil kapitolu II o humanitární intervenci a kapitolu 

III o významu války. Po zkrácení  a vypuštění zejména kapitoly o humanitární intervenci 

působí práce jednolitějším – konzistentnějším dojmem. V úvodu se uchazeč mimo jiné zabývá 

základními pojmy ze kterých ve své práci vychází a tím jsou legitimita a legalita. Následuje 

část o významu legitimní války z hlediska  historického vývoje. Zabývá se zde i otázkami 

mezinárodního práva v moderní době. V další části se autor zabývá  otázkami  legální války 

(str. 116 a násl.). V této souvislosti je otázka zda  lze v souvislosti s OSN mluvit o válce. 

Samotná Charta OSN pojem válka nezná obsahuje pojem zákaz použití síly. Následují úvahy 

o spravedlivé válce a závěry celé práce. 

 Pokud jde o hodnocení, práce je interdiciplinární. Zvolená problematika je 

zkoumána z hlediska právního, politologického, mezinárodních vztahů, filozofického, 

náboženského i z hlediska historického vývoje. Autor se zabývá daným tématem z pohledu 

teorie i praxe. Je zřejmé, že autor se s danou problematikou podrobně seznámil a cíle své 

práce naplnil. Za velmi přínosný považuji komplexní přístup uchazeče ke zvolenému tématu, 

kdy se zabývá, jak otázkami použití ozbrojené síly, tak i problematikou regulace války. 

 Podobně jako v posudku pro malou obhajobu se domnívám, že není vhodné mluvit o 

válce v souvislosti s OSN. Z terminologického hlediska by bylo dnes přesnější mluvit spíše o 

ozbrojených konfliktech než o válce. Určitě v souvislosti s Chartou OSN - kapitola III. V 

každém případě z dnešního pohledu, zejména v Tyto připomínky nijak nesnižují vysokou 

odbornou kvalitu disertační práce. Práce je napsána dobrým anglickým jazykem. Rozsah 

použité  literatury a poznámkový aparát plně odpovídá požadavkům kladeným na tyto práce. 

Pokud jde o literaturu, postrádám však  práci díla českých autorů, ať již z oblasti  



mezinárodního práva, starší (např. Hobza, A. Přehled mezinárodního práva válečného. Praha : 

Všehrd, 1946) i současnou, i literaturu  politologickou.  

 Při ústní obhajobě doporučuji, aby uchazeč vymezil pojmy legitimita a legalita 

z hlediska současných případů použití síly. 

 Práci doporučuji k ústní obhajobě. 

 

V Praze dne 26. února 2010 
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