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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Marie Kohoutová si v rámci svého bakalářského projektu zvolila problematiku analýzy změn 
v mezinárodním trestním právu po vytvoření Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 
Jugoslávii (ICTY). Na třech zkoumaných příkladech rozsudků se snažila posoudit vliv na mezinárodní 
trestní právo, obzvláště pak ve specifikaci právních definic a upřesnění výčtu skutkových podstat 
daných zločinů podle mezinárodního práva. Kohoutová upozorňuje, že rozhodnutí ICTY vytvořila 
v oblasti mezinárodního trestního práva „mnohé precedenty“ (s. 2). Ve třech case studies se nejprve 
věnovala vůbec prvnímu případu ze série soudních procesů, procesu s Duško Tadićem. Ve druhém pak 
případu Krstić, v jehož rámci se Tribunál zabýval zločinem genocidy. Třetím zvoleným případem, 
který zastupoval zločiny proti lidskosti, byl soud s Kunaraćem. Na jeho kauze bylo znásilnění 
definováno jako zločin podle mezinárodního práva.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Bakalářská práce v celkovém rozsahu 36 stran formálně splňuje základní požadavky kladené 

na tento typ práce; má logickou a srozumitelnou strukturu členění kapitol, ucelený charakter a 
obsahuje všechny standardní náležitosti. Předkládaná práce je kompilačního charakteru; ke 
skutečné analýze má text daleko.   

Bakalářské práci chybí jak důkladnější teoreticko-metodologické zarámování výzkumu, tak 
kritický rozbor využité sekundární literatury. Z ukotvení práce není příliš jasné, jaké metody výzkumu 
Kohoutová ke své práci využila. V diskusi zdrojů autorka pouze přiřazuje k vybraným textům 
přívlastkové charakteristiky (např. „důležitá publikace“), aniž by význam zvolených publikací 
vysvětlila, zdůvodnila jejich badatelský význam a zasadila je do širšího kontextu.   

 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Stylistika práce je uspokojivá. Autorka správně cituje a odkazuje na literaturu. Překlepů a jiných 
formálních nedostatků je minimum. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Výběr tří reprezentovaných případových studií je na první pohled zřejmý (každá zastupuje jiné 

trestné činy). Tyto zločiny však nejsou nikterak diskutovány a zasazeny do zevšeobecňujícího shrnutí, 
z něhož by čtenáři bylo jasnější typologicky kterým případům se soud věnoval, či jaké byly dosažené 
výsledky (odsouzení, zproštění viny atd.). Tento kontext je nezbytný k tomu, aby se čtenář mohl učinit 
představu o efektivitě činnosti tribunálu, ale i jeho dopadech nejen v oblasti soudnictví, ale i v oblasti 
prosazované strategie „usmíření“. Kohoutová ani na jednom místě nereflektuje kritiku jednostranného 
pohledu na práci ICTY. Tím, že si vybrala tři příklady reprezentujících zločiny spáchané Srby, nemusí 



konfrontovat svou deskripci průběhu soudu a stanovení trestů s dalšími případy, které probíhaly 
odlišně a měly odlišné výsledky.  

V práci věnované rozboru nastavení a činnosti ICTY by přitom mělo smysl detailněji nastínit 
rozdílné úhly pohledu na fungování a působnost tribunálu. V bakalářském projektu postrádám některé 
klíčové texty k danému tématu (především studie J. Subotić). Chybí rozbor reflexe činnosti tribunálu a 
jeho diskuse jak ze strany západních teoretiků (Swaak-Goldman, Schrag, ale i třeba západní levicoví 
kritici D. Johnstone, M. Parenti) tak i od samotných představitelů tohoto soudu (např. bývalá mluvčí 
ICTY Florence Hartmann, ale i tehdejší hlavní žalobkyně Carla del Ponte). Ačkoliv Kohoutová 
správně naznačuje, že ICTY ve svých aktivitách improvizoval, ke škodě není tento důležitý analytický 
poznatek v práci nikterak dále rozpracován. 

Historický kontext příčin a průběhu bosenského konfliktu, zcela zásadní k výzkumu působení 
ICTY, je zpracován na základě dvou přehledových prací L. Hladkého z první poloviny 90. let. Na 
popisu historických souvislostí rozpadu Jugoslávie (autorka podkapitolu nazývá nevhodně „Historické 
souvislosti založení ICTY“) ukazuje Kohoutová svou nepříliš dobrou orientaci v jugoslávských 
dějinách.  

Z věcných chyb výčtem uvádím tyto: Stát se po druhé světové válce nenazýval Socialistická 
federativní republika Jugoslávie, ale Federativní lidová republika Jugoslávie. Pojmenování SFRJ bylo 
přijatou ústavou v roce 1963. Tvrzení, že „jedna z myšlenek Tita směřovala k vytvoření tzv. 
jugoslávské identity, nikdy však nebyla plně přijata a zůstala pouze jako alternativa k etnické 
identifikaci“, je zavádějící a sporné. Vzhledem k předchozím zkušenostem byl Tito v otázce zvažování 
utváření jugoslávské identity velmi opatrný. Od záměru budovat jugoslávskou identitu záhy rychle 
upustil. Přestože jugoslávská kategorie existovala, šlo o striktně anacionální kategorizaci. Autorka též 
vytváří dojem, že hospodářská krize v Jugoslávii nastala ihned po smrti Tita v roce 1980. Referenda 
v Krajině byla v roce 1990 a 1991 dvě. První z nich se soustředilo na otázku utvoření autonomního 
statutu oblasti. Druhé pak vyhlašovalo otázku, zdali si voliči přeji připojení k Srbsku, ale v rámci 
setrvání v Jugoslávii. Ačkoliv autorka v práci definuje pojem etnická čistka, v případě násilného 
vyhnání srbské komunity v průběhu operace Bouře (Oluja) pouze konstatuje, že Srbové, „kteří 
v Krajině po skončení konfliktu zůstali, byli nuceni oblasti opustit“ (s. 6). BaH nebyla „po staletí 
státem složeným ze tří hlavních etnických skupin“ (s. 6). BaH tvořila jednu ze šesti socialistických 
jugoslávských republik, kde původně byli přiznány dva státotvorné národy Srbové a Chorvaté. 
Muslimové získali statut národa až v roce 1968. Návrh Evropského společenství kantonalizovat BaH 
podle etnického složení obyvatelstva nebyl „ignorován všemi potenciálně zúčastněnými stranami“ (s. 
7), ale především A. Izetbegovićem. Konflikt v bývalé Jugoslávii sice byl „mezinárodním konfliktem“ 
(s. 30), nicméně je třeba rovněž dodat, že šlo o násilný rozpad složeného státu. 

Diplomantka konstatuje, že rozsudky ICTY ve třech zmiňovaných případech ovlivnily další 
pohled na kategorie zločinů – válečné zločiny, genocida, zločiny proti lidskosti. Tento zásadní rozměr 
práce, analytický rozbor, v čem a jak konkrétně byl pohled ovlivněn, jaké to mělo dopady na další 
kauzy, a nakolik tyto tři kauzy byly formativní pro další případy (jak ovlivnily obsah Římského 
statutu), však práce postrádá.  
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 
  
Diplomantka by při obhajobě měla definovat v práci užívaný termín „mezinárodní společenství“.  
Jakou roli sehrála definice Institutu společného zločinného plánu při souzení dalších aktérů 
bosenského konfliktu? 
Jaký dopad mělo shledání zločinu genocidy v případě Krstiće na další soudy ICTY? 
Nakolik se Tadićův proces lišil od následných kauz vedených s dalšími souzenými aktéry?  
Kohoutová se v případě skutkové podstaty znásilnění odvolává na případ Akayesu, který však nikde 
nerozebírá. 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  

S přihlédnutím k výše vyřčeným kritickým poznámkám práci doporučuji k obhajobě a 
hodnotím jí jako uspokojivou – D.  
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PhDr. Ondřej Žíla, Ph.D. 
 IMS–KRVS, FSV UK Praha 

 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při 
nedostatku místa zadní stranu nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její 
nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou neodstranitelné (např. chybí kritické 
zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou napravit; poměr 
těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


