
Posudek diplomové práce na téma „Odškodňování obětí zvlášť závažných zločinů“ předložené 

Lukášem Pencem. 

 

Diplomová práce v rozsahu 60 stran byla dokončena 24.5.2018 a odevzdaná k posouzení 12.6.2018 

1) Zvolené téma je nanejvýše vhodné jak z teoretického, tak i praktického hlediska. Nalézá své 

právní ukotvení jak v normách obecného mezinárodního práva, tak i v regionálních 

systémech mezinárodněprávní ochrany lidských práv. Mezinárodní praxi pak reprezentují 

výstupy soudních a kvazisoudních mechanizmů věnujících této problematice rostoucí 

pozornost. Diplomant postihl v předložené práci všechna výše uvedená specifika zvoleného 

tématu a zpracoval je s nezbytnou širší a hlubší znalostí mezinárodního práva.  

2) K ocenění je zvolený metodologický přístup ke zkoumané materii. Jak předmět zkoumání, tak 

i konkrétně formulované otázky jsou blíže vymezeny a věcně zkoumány ve čtyřech logicky 

řazených kapitolách. Příslušné poznatky jsou zdůrazněny v dílčích závěrech a sumarizovány 

v přehledném závěru. Text je zpracován analytickou metodou s vhodným využitím primárních 

i sekundárních pramenů. 

3) Koncepce práce vychází z historické geneze odpovědnostních následků v mezinárodním 

právu s důrazem na proces vzniku a ustálení odpovědnosti za zvlášť závažné zločiny. Za 

nezbytné považoval diplomant i začlenění funkčního výkladu stěžejních pojmů (kap.1).  

Jádro práce lze spatřovat v systematickém a vyčerpávajícím výkladu současných 

mezinárodněprávních mechanizmů odškodnění obětí (kap.2). 

Zvláštní kapitola je věnovaná kodifikačnímu projektu Základních principů a směrnic k právu 

na opravné prostředky a odškodnění. Autor se zde zabývá zejména možnostmi a omezeními 

jejich přijetí v závazné formě (kap.3). 

Završením práce je autorova úvaha o možných řešeních odškodnění obětí zvlášť závažných 

zločinů za účasti mezinárodního společenství a systému mezinárodních organizací (kap.4). 

4) Diplomová práce je zpracovaná s využitím primárních zdrojů u odborné literatury, přičemž 

práce s poměrně velkým množstvím pramenům je účelná a jejich citace přitom netříští 

celistvost textu. Ten je napsán odborným jazykem na velmi dobré literární úrovni. 

Odpovídající poznámkový aparát je kvalifikovaný. Obdobně i seznam literatury je bohatý a 

přehledně sestavený. Jako takový má svou informativní hodnotu. 

5) V ústní obhajobě by autor mohl uvést, zda spatřuje vztah mezi kogentně chráněnými lidskými 

právy a procesem ustálení odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů. Může se též vyjádřit 

k úloze, kterou mohou v rámci tohoto procesu sehrát judikáty mezinárodních soudů. 

 

Předložená diplomová práce Lukáše Pence plně odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomovou práci na PFKU a předběžně ji hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 20.8.2015                                                                          doc.dr.S.Hýbnerová csc. 

                                                                                                                  Vedoucí diplomové práce 

 


