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Posudek vedoucí na diplomovou práci Radovana Lukáče na téma Pojem genocídy v 

medzinárodnom práve  

1. Okolnosti vzniku práce: 

 Na úvod posudku musím, ač nerada, zmínit, že práce nevznikala za zcela standardních 

okolností. Diplomant s katedrou i se mnou coby vedoucí práce komunikoval pouze v prvním 

období po zadání práce. Od přelomu let 2013 a 2014, kdy získal zápočet za diplomový 

seminář, diplomant komunikovat přestal. Snahy spojit se s ním prostřednictvím emailů 

zůstaly bez odpovědi. Koncem června 2017, po více než tříleté pauze, diplomant nečekaně 

práci odevzdal. Poté, kdy jej katedra informovala, že práce nesplňuje ani formální náležitosti, 

tj. nemá požadovaný počet stran, diplomant práci stáhl a po pár dnech ji, nyní v odpovídající 

délce, odevzdal znovu. Ani jednu z verzí jsem před odevzdáním neviděla. Vzhledem k tomu, 

že diplomant zmeškal předprázdninovou lhůtu k odevzdání prací stanovenou katedrou, byl 

požádán, aby podal žádost o zařazení práce na pořad zářijových obhajob a současně vysvětlil 

nestandardní okolnosti vzniku práce, zejména více než tříleté mlčení. Žádost diplomant 

skutečně podal, stojí v ní ale pouze to, že ho v červnu 2017 zlobilo USB zařízení, a proto byl 

nucen odevzdat práci o několik dní později. Jistě není třeba vysvětlovat, proč toto vysvětlení 

nepovažuji za dostatečné a proč za dané situace nemohu převzít za práci odpovědnost. 

Posudek tedy zpracovávám spíše jako druhá oponentka než coby vedoucí, neboť tuto úlohu 

jsem s ohledem na nezájem diplomanta nemohla plnit.  

2. Volba tématu, formální stránka práce, využité zdroje: 

 Téma genocidy, resp. pojmu genocidy, v mezinárodním právu není zvoleno špatně – je 

to téma teoreticky zajímavé a, bohužel, stále prakticky relevantní. K tématu existuje velké 

množství pramenů a literatury, z nichž diplomant využil jen minimum. V seznamu využitých 

zdrojů např. nefiguruje ani jeden odborný článek, chybí v něm i většina základních knižních 

publikací k tématu (např. John Quigley, The Genocide Convention. An International Law 

Analysis, Ashgate, 2006). V textu navíc autor často na zdroje vůbec neodkazuje, takže není 

jasné, zda s určitou informací přichází on, nebo jde o parafrázi názoru jiného autora. 

Z formálního hlediska se mi práce hůře posuzuje, protože je psaná slovensky. I jako nerodilou 

mluvčí mě nicméně zarazil značný počet pravopisných chyb, zejména v interpunkci. Nejsem 

si také jistá, zda slovenština skutečně zná některé výrazy, jež autor používá, nebo jde o 

anglicismy (např. „adoptovanie“ definice – str. 5). Čísla stránek uvedená v obsahu ne vždy 

odpovídají reálnému číslování (viz kapitola 3.4, která nezačíná na str. 13, ale 14). Celkově 

práce z hlediska formy i využitých zdrojů působí odbytě. 

3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce by se podle svého názvu měla zaměřovat na pojem genocidy, tedy na 

rozbor toho, co se genocidou rozumí, jak se pojetí liší v čase a prostoru a jak by se případně 

mohlo vyvíjet do budoucna. Těmito aspekty se práce částečně zabývá, činí tak ale značně 

povrchně a současně pokrývá i další otázky (vývoj v zemích, kde v moderní době došlo ke 

genocidě aj.). Práce je tak spíše obecným pojednáním o genocidě, které opakuje věci již 

mnohokrát řečené či napsané a nepřináší v podstatě nic nového. Text je rozčleněn do úvodu, 

pěti kapitol a závěru. Chybí zde jasná výzkumná otázka, jako cíl práce je stanoveno vymezení 

genocidy a nastínění historického vývoje její právní úpravy. Jednotlivé kapitoly se zabývají 

zavedením pojmu genocidy do mezinárodního práva, definicí genocidy (obecné znaky a 

objektivní stránka), formami trestní odpovědnosti a několika případy reálného stíhání osob za 

zločin genocidy (bývalá Jugoslávie, Rwanda a Kambodža, Mezinárodní trestní soud, národní 

úroveň). Jak již bylo zmíněno, témata jsou zpracována povšechně, byť za ocenění stojí 

alespoň snaha čerpat z přípravných prací Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia. 
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Stranou pozornosti nechává diplomant některé zajímavé otázky, k nimž by stálo za to 

vrátit se v diskusi během obhajoby. První z těchto otázek se týká nikoli individuální, ale státní 

či jiné „kolektivní“ odpovědnosti za zločin genocidy. Kdo mimo jednotlivce, pokud někdo, 

může nést za tento zločin odpovědnost? Jaké znaky k tomu musejí být naplněny? Vyjadřoval 

se k této otázce někdy nějaký mezinárodní soudní či jiný orgán? Druhá otázka se týká okruhu 

chráněných skupin v rámci definice genocidy. Diplomant se k této otázce krátce vyjadřuje 

(viz str. 14-16), zmiňuje také rozšíření okruhu v některých národních úpravách včetně té 

české (str. 15). Chybí ale důkladnější analýza právních důsledků, jež taková rozšíření mají. 

Lze např. při aplikaci širší definice využít institutu univerzální jurisdikce? Jaké argumenty 

mluví pro a jaké naopak proti? 

4. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Radovana Lukáče Pojem genocídy v medzinárodnom práve vykazuje 

řadu nedostatků, pokud jde o formu/jazyk, využité zdroje, obsah i okolnosti vzniku. Myslím si 

nicméně, že by diplomant měl dostat šanci se ke všem těmto aspektům vyjádřit ústně. Proto 

práci přece jen doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 20. července 2017 

 

 

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

 


