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Aktuálnost (novost) tématu:  

 

Naneštěstí je téma zločinů proti(podle) mezinárodnímu právu stále aktuální, jak dokazují 

mnohé procesy před Mezinárodním trestním soudem a události ve světě. Diplomant si tedy 

zvolil zajímavé, aktuální a odbornou literaturou poměrně dobře prozkoumané téma. Poslední 

jmenovaný aspekt však hovoří spíše proti této práci.  

 

Náročnost tématu:  

 

V mezinárodním právu je co se genocidy (a dalších zločinů) týče rozlišit dvě roviny 

odpovědnosti. Odpovědnost státní a trestní odpovědnost jednotlivců. Toto rozlišení v práci 

však není dostatečně jasné, svým obsahem se věnuje především odpovědnosti jednotlivce, 

ačkoliv se dotýká pramenů mezinárodního práva řešících i odpovědnost státní. 

 

Kritéria hodnocení práce: 

 

Diplomant poskytuje některé zajímavé postřehy a zjevně četl mnohé přímé prameny. 

Vzhledem k tomu, že je však téma genocidy poměrně rozsáhlé, doporučoval bych buďto téma 

práce více specifikovat a pak se věnovat detailněji danému vymezení, anebo právní otázky 

spojené s genocidou rozebrat šířeji a neopomíjet některé aspekty, které však široký název 

práce zahrnuje.  

Systematický postup a členění práce jsou logické a přehledné. Diplomant se držel Úmluvy 

OSN z roku 1948 a jejích článků, přičemž připojil i historické okolnosti.  

Ohledně formálních požadavků bych doporučoval, aby práce přesněji odkazovala na některé, 

zejména vnitrostátní (ale nejen ty), prameny. Například poznámka pod čarou 52 by měla 

obsahovat i odkaz na zemi vydání. Dále by měla být označena v poznámkách pod čarou 

i citovaná dohoda s OSN. Formální stránku čas od času narušuje i pojmenovávání institucí 

a instrumentů. Například v meziválečném období působila Společnost národů, nikoliv 

Spojené národy (OSN). 

Tu a tam se rovněž objevuje jiný než jednotný font psaní.  

Přes fakt, že autor použil prameny v českém i anglickém jazyce, nelze přehlédnout fakt, že 

jejich seznam je poměrně krátký. Diplomant například nevyužil ani jeden odborný článek, 

kterých je na vyhledávacích serverech přístupných skrze knihovnu PF UK značné množství. 

Ani ostatní zdroje nejsou početné.  

 

 



Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

 

Téma zločinu genocidy se týká mnoha velmi zajímavých právních institutů, jako je případná 

univerzální jurisdikce, reakce mezinárodních soudů (v rámci státní odpovědnosti) na zločin 

genocidy atd. Vzhledem k tomu, že k těmto věcem už položila ve svém posudku otázky 

vedoucí práce, připojím se k jejich položení.  

 

Navržený klasifikační stupeň: 

 

Práci k obhajobě doporučuji s klasifikačním stupněm 2 za podmínky úspěšného zodpovězení 

otázek navržených k obhajobě.  

 

 

 

 

V Praze, dne 13. 9. 2017 

 

JUDr. Milan Lipovský, Ph.D. 


