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1. Aktuálnost (novost) tématu:  

Téma práce je naprosto vhodné ke zpracování, neboť v kvalifikačních pracích, ale i odborné 

literatuře obecně, je mu věnována malá pozornost. Ostatně, samotný institut dohody o vině a 

trestu je i v českém právním pořádku relativně novým a stále málo využívaným. U 

mezinárodních trestních soudů je pak navýsost důležitá nejen rovina právní, ale i 

společenská, morální, politická atp. Práce tak jistě zasluhuje pozornost. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- teoretické znalosti – byly potřeba znalosti zejména z oblasti trestního práva, mezinárodního 

práva a mezinárodního práva trestního; 

- vstupní údaje a jejich zpracování – rigorozantka vyhledala vzhledem k tématu a 

požadavkům kladeným na předkládanou kvalifikační práci nadstandardní množství údajů a 

informací, které následně vhodně zpracovala, a to v přiměřeném rozsahu k jednotlivým 

pasážím práce – uvedené vychází rovněž již z premisy, že práce byla nejprve odevzdána a 

obhájena jako práce disertační; 

- použité metody – rigorozantka pracovala s informacemi a poznatky jak deskriptivním, tak 

analytickým způsobem. Analyticko-syntetická metoda jako standardní metoda vědecké 

práce je v práci užita. Práce jako celek odpovídá požadavkům kladeným na způsob 

zpracování tohoto typu kvalifikační práce. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

- v souladu s opatřením děkana č. 17/2017 (čl. 18 až čl. 19 a přílohou č. 3) ve světle toho, že 

byla odevzdána jako disertační práce na jiné univerzitě. 

 

4. Vyjádření k práci:  

Práce je vhodným zpracováním tématu, lze konstatovat, že dosahuje velmi dobré úrovně. 
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Práce naplňuje podmínky kladené na disertační práci, proto v tomto směru konstatuji, že se 

jedná o práci zajímavou, originální, náročnou na zpracování a práci kvalitní. 

 

5. Kritéria hodnocení práce: 

- splnění cíle: 

Autorka stanovila cíl práce v úvodu práce na s. 10: „popsat, jaký m způsobem byla dohoda o 

vině a trestu do mezinárodního trestního práva zavedena, jaké důvody k tomu vedly, jak byla 

jednotlivými tribunály v praxi využívána, tuto praxi vyhodnotit a učinit závěry o vhodnosti či 

nevhodnosti používání dohody o vině a trestu v mezinárodních procesech s válečnými 

zločinci.“ Vzhledem ke struktuře a obsahu práce lze tento hlavní cíl práce mít za beze 

zbytku naplněné. 

- samostatnost při zpracování tématu (včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství):  

Rigorozantka správně cituje jiné autory, z hlediska případného plagiátorství k práci nelze 

mít dle oponentovi dostupných poznatků připomínky. V tomto směru lze odkázat rovněž na 

aplikaci Turnitin. 

- logická stavba práce: 

Rigorozantka předložila logicky strukturovanou práci. Práce je dělena do několika 

základních vyvážených částí, resp. kapitol. Po úvodní, pojmoslovné a historické kapitole se 

uchazečka zaměřuje na samotnou dohodu o vině a trestu, její samotný právní základ, který 

dále aplikuje na mezinárodní trestní tribunály. Kapitola sedmá je meritem práce. Je zde vidět 

značná erudice rigorozantky, která zde pracuje se zahraniční literaturou a to téměř 

vyčerpávajícím způsobem. Autorka zde velmi jemným a citlivým způsobem směšuje právní 

otázky s těmi mimoprávními. Poslední kapitolou předkládané práce je závěr. 

- práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací: 

Autorka užila vzhledem k tématu nadstandardní množství zdrojů, opřených o cizojazyčnou 

literaturu.. V práci jsou užity rovněž elektronické zdroje. Citace jsou jinak standardní a lze 

je hodnotit jako vyhovující. Poznámkový aparát je bohatý a vyhovující.  

- hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu): 

Zpracovatelka předložila práci nadstandardní kvality. Není třeba dodat nic jiného, než že 

pokud práce v tomto směru splnila kritéria kladená na práci disertační, tak se toto hledisko 

uplatní spíše u práce rigorózní. 

- úprava práce (text, grafy, tabulky): 

Práce je graficky přehledná, grafy, tabulky a obrázky se neobjevují, což vzhledem 

k zaměření práce není nikterak na škodu. 

- jazyková a stylistická úroveň: 

Na velmi dobré úrovni. Gramatické chyby se neobjevují. 

 

6. Otázky k zodpovězení při obhajobě:   

 

 Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o uznání práce, tak žádné kladeny nejsou. 

 

7. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě. Doporučuji uznání této práce jako práce 

rigorózní. 
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V Praze dne 15. dubna 2020 

                                                                                                

 

 

JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. 

    oponent práce     


