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Předsedající prof. Ondřej přivítal přítomné členy komise a sdělil, že
jsou splněny všechny předpoklady k tomu, aby se mohla konat
obhajoba doktorské disertační práce JUDr. Anny Richterové na téma
"Zahraniční bojovníci a výzvy spojené s jejich trestně právním
postihem." Předsedající se zeptal doktorandky, zda došlo oproti práci
od jejího odevzdání k dalšímu vývoji a zda bude publikována.

V úvodním slovu pojednala uchazečka o důvodech výběru tématu
práce, zvláště k termínu zahraniční bojovník a jeho přínosu pro
mezinárodní právo. Nastínila rozdělení práce a propojení s tématy
ochrany lidských práv a humanitárního práva. Uvedla, že dospěla k
závěru, že jak národní soudy tak mezinárodní úroveň měly již dříve k
dispozici dostatek instrumentů a neexistovala mezera neumožňující
se zahraničními bojovníky právně zacházet.

První oponentka dr. Ditrichová pochválila práci jak z hlediska
výběru tématu tak z jejího obsahu. Uvedla, že se jedná nejen o
teoretické téma, ale má i praktická uplatnění. Souhlasila se závěrem,
že národní soudy se rozlišují v aplikaci tématu a ocenila rovněž že se
jedná o rozpracování tématu, které česká doktrína prozatím opomíjí.
Rovněž ocenila práci se zdroji a její stylistickou podobu. Doporučila,
aby práce obsahovala i rozbor jednání, která mohou naplnit definici
zahraničního bojovníka. Dotázala se, proč se studentka domnívá, že
postavení zahraničních bojovníků na Ukrajině je specifické v
porovnání s jinými zeměmi. A rovněž se zeptala na spojování
zahraničních bojovníků s terorismem a úvahy de lege ferenda v této
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oblasti.

Druhý oponent prof. Šturma rovněž ocenil práci z tématického i
obsahového hlediska. Uvedl, že práce přináší nové poznatky stejně
jako historický exkurz, a práce je přiměřeně rozsáhlá, práce s
prameny je kvalitní. Doporučil zamyšlení se nad pojmem
dobrovolníci používaným v minulosti a dotázal se na rozlišení mezi
zahraničními bojovníky a zahraničními teroristy. Rovněž se zeptal,
zda z hlediska české trestní politiky by měl být člověk, který se
nedopustil ani teroristického činu ani zločinu podle mezinárodního
práva, stíhán?

Doktorandka odpověděla na dotazy a připomínky oponentů.

Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitelka doc. Bílková (pochválila
práci doktorandky v průběhu studia a i její práci samotnou, doplnila,
že dochází k dalšímu vývoji a práci tak bude možné i dále
aktualizovat), dr. Caban (ocenil aktuálnost tématu a zeptal se na její
názor k novele českého trestního zákoníku) a prof. Šturma (k činnosti
zahraničních bojovníků na Ukrajině). Doktorandka na podněty
reagovala.

Na závěr diskuse předseda komise prof. Ondřej poděkoval
diskutujícím, ukončil veřejnou část obhajoby a vyzval členy komise
k hlasování. V neveřejné části obhajoby proběhlo hlasování
(zvednutím ruky) s výsledkem 5/0 ve prospěch udělení titulu Ph.D.
Komise se shodla, že práce je nadstandardní kvality a zasluhuje
publikaci a případné jiné ocenění.
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