
Posudek  na diplomovou práci na téma  

“ Použití síly v mezinárodním právu a výzvy vedení války 21. století“ 
diplomant: Jan Čechura 

 
1. Aktuálnost (novost) tématu 
 Diplomant si zvolil aktua lní  té ma, ktéré  pr i vhodné m zpracova ní  odra z í  
problématiku vý zva m mézina rodní ho pra va na vý voj v oblasti vý chodní  Evropý, blí zké ho 
vý chodu a pozvolné ho posunu c a stí  té z is té  moci mimo évropskou civilizaci, coz  ma  za 
na slédék novou aktivitu i v oblasti ius in béllo. Té ma jé tédý i praktický vélmi aktua lní  a 
zají mavé .  
 
2. Náročnost tématu 
 Té ma té to pra cé jé tr éba jédnoznac né  povaz ovat za na roc né , néboť výz adujé dosti 
rozsa hlé  studium nad ra méc výuc ované  problématiký mézina rodní ho pra va v baza lní m 
kurzu mézina rodní ho pra va vér éjné ho, ma -li bý t kvalitné  uchopéno. Č éský psana  
litératura v kvalitní  podobé  naví c v za sadé  nééxistujé.  
 
3. Kritéria a hodnocení práce 
 Zkoumana  problématika jé tématický rozdé léna do osmi kapitol. Struktura jé 
zvoléna v za sadé  vhodné . Zéjmé na kapitolý 3 a 5 jé tr éba vní mat jak zdar ilé napsané .  
 
4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 Népr í jémnou pr ipomí nkou skutéc nost, z é pra cé výkazujé s jinou prací  z roku 
2012 shodu, résp. similaritu v rozsahu 31 procént. V za sadé  sé jédna  pra vé  o shora 
chva léné  kapitolý 3 a 5 a dokoncé i o za vé r, ktérý  bý mé l bý t pra vé  nositélém suma r é tézí .  
 
Konkrétně sé jédná o similaritu s prací olomouckého studénta Tomášé Rajtra na téma: 
Zákaz použití sílý a hrozbý silou v mézinárodním právu a jého nésporné výjimký: 
https://theses.cz/id/807zbr/Zkaz_pouit_sly_a_hrozby_silou_v_ 
mezinrodnm_prvu_a_jeho.txt 
 
S ohlédém na shora uvédéné  jé za sadní  ota zkou k obhajobé  zada ní , pr ésvé dc it zkus ébní  
komisi o absénci plagia torství . Pokud bý sé toto podar ilo, pak néchť dopln ují cí  ota zkou jé 
tato: Popis té, podlé jaký ch pravidél býsté posuzoval légalitu pouz ití  sí lý métodami c i 
na stroji, ktéré  prozatí m néjsou pozitivné  upravéný v mézina rodní m smluvní  pra vu 
v oblasti ius in béllo.  
 
5. Doporučení práce k obhajobě 
 Pr édloz énou diplomovou pra ci povaz uji za pr imé r éné  zdar ilou. Pokud býchom 
rozptý lilý obavý z plagia torství , coz  sé oba va m jé vs ak vélmi obtí z né , navrhoval bých 
zna mku vélmi dobr é. Pokud sé mojé za vé rý o plagia torství  proka z í , navrhnu 
nédostatéc nou a nécha m na zva z éní  pr édsédý komisé, zda da  hlasovat o poda ní  
disciplina rní ho podné tu.  
 
6. Navržený kvalifikační stupeň 
 Nélzé vzhlédém ké shora výr c éné mu v ténto momént artikulovat, nicmé né  
nabí zéjí  sé shora uvédéné  dvé  altérnativý (2 c i 4).  
 
V Prazé dné 28. 4. 2017     JUDr. Toma s  Mach, LL.M., Ph.D. 
 


