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Zdůvodnění výběru práce (max 2000 znaků):
K výběru tohoto tématu mě vedl zájem o nové technologie a o snahy států tyto technologie využít k prosazování svých politických a
bezpečnostních cílů. Zatímco tématu informační války je věnována výrazná pozornost (například v kontextu amerických
prezidentských voleb 2016), kyber útoky ve vojenském smyslu jsou dle mého názoru stále vnímány jako okrajové téma. Přitom
případy jako virus Stuxnet nebo použití kyber prostředků ve válce v Jižní Osetii ukazují značný potenciál těchto prostředků ovlivnit
dynamiku bezpečnostních vztahů.
Zajímají mě také normativní vlivy na rozhodování států, které sehrály velkou roli v praxi používání, respektive nepoužívání,
nukleárních zbraní. Zejména jde o normativní odstrašování a o tabuizaci.
Otázka, kterou si v práci pokládám, jaký vliv mají normy v kyberprostoru, propojuje můj zájem o teoretické koncepce norem v
prostředí nukleárních zbraní s realitou rozvíjejícího se kyberprostoru.

Předpokládaný cíl (max 1500 znaků):
Cílem práce je nalézt odpověď na otázku, jakým způsobem ovlivňují normy v kyberprostoru chování států. Konkrétně se budu
zabývat normativním odstrašováním, tabuizací (a rozdělením na konvenční a nekonvenční zbraně) a arms control. Součástí práce
bude zkoumat ze sekundárních zdrojů, jak tyto normy fungovaly a fungují v případě nukleárních zbraní. Na to naváži zkoumáním
dostupných strategických dokumentů ke kyber strategiím s otázkou, zda jsou tyto strategie ovlivněny působením výše zmíněných
norem, či zda je rozhodování států v kyberprostoru ovlivněno jinými normami.

Metodologie práce (max 1500 znaků):
V první části práce se budu zabývat normami v nukleárních zbraních. Budu vycházet ze sekundárních zdrojů, které se zabývají
normativním odstrašováním, tabuizací a arms control. Klíčové koncepty pro tuto část budou "deterrence by denial", "deterrence by
punishment", rozdělení zbraní na konvenční a nekonvenční a další koncepty vycházející z literatury odstrašování a z práce Niny
Tannenwald (The Nuclear Taboo).
V druhé části se budu věnovat pokusům o aplikaci normativního odstrašování na kyberprostor, práci Tima Stevense (A Cyberwar of
Ideas? Deterrence and Norms in Cyberspace) a vnímání kyperprostoru jako primárně zaměřeného na obranu.
V třetí části budu analyzovat primární zdroje, tedy strategické dokumenty ke strategii v kyberprostoru. Vzhledem k jejich dostupnosti se
budu zejména zabývat strategií USA (DOD Cyber Strategy) a NATO (NATO Cooperative Cyber Defense Center of Excellence, Tallinn).
Ve čtvrté části budu porovnávat zjištění ohledně strategie z části třetí s normativními přístupy z části druhé. S normativním pohledem
budu polemizovat zejména na základě rozšiřování active cyber defenses, které jsou i přes svůj název ofensivním mechanismem a, dle
zjištění z třetí části, na základě vnímání vlivu norem ve strategii.

Základní charakteristika tématu (max 1500 znaků):
Kyberprostor je nejmladší a nejrychleji se rozvíjející doménou konfliktu mezi státy. Informační komunikační technologie jsou klíčovým
prvkem fungování moderních států a jejich narušení může tvořit značné problémy pro národní bezpečnost. Zároveň je potřeba
nevnímat kyberprostor jako izolované bojiště, protože kyber útoky mohou mít konkrétní materiální důsledky - ať už se jedná o zničení
íránských centrifug v případě viru Stuxnet, nebo o vojenskou strategickou výhodu Ruska způsobenou kyber útoky na Gruzii ve válce o
Jižní Osetii. Kyber si s sebou také nese závažný problém přičitatelnosti, kdy lze v mnoha případech jen těžko odhalit identitu útočníka, či
zda je tento útočník státním nebo nestátním aktérem. Vzhledem k omezenému množství známých kyber útoků zatím k tématu
neexistuje rozsáhlý teoretický podklad.
Z této situace vychází snaha aplikovat na kyberprostor normy původně vzniklé pro nukleární zbraně. Tato snaha je zejména přítomná v
konstruktivistickém pohledu Tima Stevense, který zformuloval v roce 2012. Tento pohled předpokládá, že strategie kyberprostoru je
zaměřena na defensivní opatření. Od té doby lze však vnímat významný rozvoj opatření ofensivních zvaných active cyber defenses.
Označení active cyber defenses vychází ze vzdušné obrany a znamená opatření, která mají za cíl zničit nebo zredukovat efektivitu kyber
hrozeb proti vlastním či spojeneckým prostředkům.

Předpokládaná struktura práce (max 1400 znaků):
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