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Obsahové náležitosti práce: 

Práce je zaměřená na prozkoumání právního režimu Smlouvy o zásadách 

činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Měsíce 

a jiných nebeských těles (zkráceně Kosmická smlouva) v kontextu dnešní doby. 

Tuto analýzu doplňuje o poznatky z ostatních režimů mezinárodních prostorů 

jako je režim Antarktidy, či volného moře a zároveň se snaží o vykreslení 

budoucího vývoje této oblasti mezinárodního práva.  

Nejrozsáhlejší a zároveň nejvýznamnější částí práce je kapitola 3, která obsahuje 

komentované znění kosmické smlouvy, představuje její jednotlivé články 

a popisuje jejich dopad, provázanost a vztahy s ostatními prameny vesmírného 

práva. Postupuje logicky podle článků, které rozebírá a uvádí jejich význam.  

Kapitola 4 doplňuje rámcové otázky vesmírného práva. Proto bych spíše 

doporučoval, aby předcházela komentáři obsaženému v kapitole 3. Kapitola 5 se 

v závěru věnuje možnému budoucímu vývoji. 

V kapitole 6 je závěr, v němž diplomantka uvádí, že současná 50 let stará verze 

smlouvy neodpovídá požadavkům 21. století. Uvádí pak otázky, které je třeba 

vyřešit, ale nenavrhuje řešení. Jakou konkrétní úpravu by tedy například 

navrhovala?  

 

Kromě právního rámce mezinárodních smluv práce popisuje i některé 

mezinárodní organizace a orgány věnující se regulaci právního režimu 

vesmírného prostoru, např. COPUOS, European Space Agency etc. Protože 

oblast průzkumu a právní regulace vesmírného prostoru není v ČR tak hluboce 

prozkoumána a zároveň se s ohledem na stoupající zájem mnoha států 

i nestátních aktérů jedná o aktuální téma, bylo zvoleno vhodně.  

Nabízí se otázka, jaký má přístup ke kosmickému právu ČR, zda byla kosmická 

smlouva ratifikována, případně zda se ČR zapojuje do činnosti Evropské 

kosmické agentury?  

 



Formální náležitosti: 

Je třeba si uvědomit, že základní smlouva, ze které diplomantka vychází, je 

nesprávně označena v bibliografii a rovněž se rozchází její označení tamtéž 

a v poznámkách pod čarou (např. č. 13). Smlouva nebyla sjednána 16. prosince 

1966, nýbrž 27. ledna 1967, nevstoupila v platnost 3. ledna 1973 ale 10. října 

1967. 

Bývalo by bylo vhodnější použít přísnější jazykovou korekturu. Tu a tam se 

objevují překlepy a česká větná stavba.  

Jaký je názor samotné autorky na přivlastnění si přírodních zdrojů, jak je 

popisován na straně 20 a 21? Podobně bych se rád dozvěděl diplomantčin názor 

na otázky jurisdikce dle článku VIII OST, jak je popisuje na stranách 21 a 22.  

Bibliografie představuje reprezentativní seznam pramenů a rovněž přiložení 

textu smlouvy je třeba zmínit jako výhodu. Je však třeba upozornit, že počet 

znaků abstraktu je velmi těsně pod požadovanou hranicí 1800 znaků.  

 

Závěr: 

 

Vzhledem k výše uvedenému práci doporučuji k obhajobě a doporučuji 

hodnocení výborně s podmínkou úspěšného zodpovězení otázek v průběhu 

obhajoby.  

 

 

V Praze, dne 15. 1. 2018, 

 

 

 

 

 

JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. 

oponent 


