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

 

Marie Kohoutová se ve své práci zabývala vlivem Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii 

(ICTY) na vývoj mezinárodního trestního práva. Analýzu omezila na tři případy, které se týkaly zločinů 

spáchaných bosenskými Srby (Duško Tadićem, Radislavem Krstićem, a Dragoljubem Kunaraćem) během války 

v Bosně a Hercegovině. Tyto identifikovala jako zásadní z hlediska vytváření mezinárodně právních precedentů 

v posuzování nejzávažnějších typů zločinů, tedy genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Marie Kohoutová ve své práci umně využila své druhé specializace, práva, Její přístup k obecně relativně 

probádané problematice násilného rozpadu Jugoslávie a justičního vyrovnání se zločiny, které ho doprovázely, je 

syntézou právní a společensko-vědní analýzy spíše ojedinělý. Práce je logicky strukturována a postupuje od 

historického úvodu a vysvětlení právních pojmů ke třem případovým studiím. Na úrovni jednotlivých kapitola a 

odstavců by však text na mnoha místech (s. 5-8) zasloužil restrukturalizaci, aby tak byla zachována logická 

návaznost a chronologická posloupnost.  

 

Vzhledem k povaze tématu a stanoveným cílům studentka pracovala s řadou primárních zdrojů. Naopak, 

množství použité sekundární literatury je minimální, což je s ohledem na vysokou úroveň akademického 

zpracování tématu překvapivé. Mezi zdroji zcela chybí zahraniční literatura k rozpadu Jugoslávie a diskuzi o 

jeho příčinách. Dále studentka využívá jedinou publikaci (Boas a Schabas, 2003), která se zabývá samotným 

působením ICTY, jeho percepcí a odkazem. Mnohé významné práce studentka nevzala v potaz (kolektivní 

monografie: Swart, Zahar a Sluiter 2011, Swaak-Goldman 1997, Subotić, Schrag 2004 a další). Nedostatečná 

práce se sekundárními zdroji se negativně odrazila zejména na kvalitě kapitoly o historických souvislostech 

rozpadu Jugoslávie. Neuspokojivá znalost širšího historicko-společenského kontextu se dále prolíná skrze text, 

především v jednotlivých případových studiích. To se konkrétně projevuje v častém užití zjednodušujících až 

zavádějících tvrzení a formulací. Jako příklad uvádím formulaci: „Jugoslávii držel pohromadě silou své 

osobnosti a přísnou vládou Josip Broz Tito“ (s.5) pomíjí další mocenské struktury a ideologické koncepty 

socialistické Jugoslávie. Zároveň tím podporuje stereotypní percepci Jugoslávie jako uměle vytvořeného státního 

útvaru vybudovaného z Titovy vůle. Věta: „jedna z jeho myšlenek směřovala k vytvoření tzv. jugoslávské 

identity, nikdy však nebyla realizována a zůstala pouze jako alternativa“ je také sporná. Tito ani jugoslávští 

komunisté konstrukt jugoslávské identity nepodporovali systematicky a velmi brzy od něj upustili. Nejednalo se 

navíc o nacionální kategorii. Dále formulace: „jednu z takových zón, Srebrenici, však OSN ochránit nedokázalo“ 

(str. 7) vede k dojmu, že mírové složky UNPROFOR bezpečnou zónu bránily, ale neúspěšně, což neodpovídá 

situaci.   

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Bakalářská práce splňuje všechny formální požadavky, studentka správně odkazuje na literaturu a konzistentně 

používá citační normu. Po jazykové stránce by práci prospěla důkladnější korektura, a to především ze 

stylistického hlediska. Přes výhrady, které mám ke stylistice práce (zejména stavbě vět), je potřeba zmínit 

značný pozitivní pokrok, který studentka od začátku psaní v tomto směru udělala. 

 



4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

 Na předložené bakalářské práci oceňuji především nesmírný pokrok, kterým text prošel od počáteční verze. Za 

problematickou považuji nedostatečnou práci se zdroji a špatnou orientaci v jugoslávských dějinách. Mnohé 

argumenty nejsou zasazeny do kontextu a mohou být zavádějící. Stejně tak výběr tří případů s bosenskými Srby 

by měl být uveden do kontextu fungování celého tribunálu a dalších rozsudků, které se týkaly dané trestní 

problematiky a byly řešeny totožně, nebo naopak odlišně. Ačkoliv je legitimní zvolit případy, které se týkají 

pouze jedné strany konfliktu, je potřeba toto rozhodnutí jasně vysvětlit a vyvarovat se tak stereotypnímu pohledu 

jak na bosenské Srby, tak samotný tribunál, který byl často (především v regionu) vnímán jako jednostranně 

zaměřený. Největší úskalí textu se ovšem týká samotné analýzy jednotlivých případů, která měla být jádrem 

práce a vést k naplnění výzkumných cílů. Studentka jen velmi zběžně a stručně konstatuje, že vybrané případy 

vytvořily precedenty, které ovlivnily ICTR, Mezinárodní trestní soud a zejména několikrát zmiňovaný obsah 

Římského statutu. Zásadní zjištění, v jakém ohledu byly tyto případy formativní a jaký měly konkrétní dopad na 

mezinárodní trestní právo a řešené kauzy, však tvoří minimální část práce. Cíle práce a její potenciál tak byly 

naplněny pouze částečně.  

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Jakým způsobem ovlivnily vybrané rozsudky průběh souzení dalších obžalovaných ICTY? Rozhodoval ICTY 

totožně, či odlišně v případech příslušníků jiné národnosti? 

 

Jak byste srovnala vliv Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu a ICTY na vývoj mezinárodního trestního 

práva? 

 

  

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Vzhledem k výše zmíněnému doporučuji práci k obhajobě a navrhuji známku C 

 

Datum: 3.6.2019        Podpis: Karin Hofmeisterová 

 

 

 

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. 


