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Autor si vybral za tematiku své diplomové práce genocidu v mezinárodním právu. S ohledem 
na současné aktivity Mezinárodního trestního soudu, problematiku mezinárodněprávního 
hodnocení situace v Darfúru, ale také samotný prudký vývoj mezinárodního trestního práva 
v posledních dvou dekádách je zvolená problematika aktuální a její výběr tak lze hodnotit 
kladně.  

Z hlediska formálního je diplomová práce zpracovaná na úrovni, která plně odpovídá 
požadavkům kladeným na tento druh prací. Autor kvalifikovaně a v souladu s citačními 
normami zpracoval poznámky pod čarou (až na výjimečné případy, kde autor patrně cituje ale 
neuvádí zdroj – srov. např. str. 16, 21) a opatřil práci seznamem použité literatury, ze kterého 
je patrné, že pracoval s dostatečným množstvím domácí i zahraniční literatury. Vycházel 
z relevantních odborných statí, ale pracoval také s judikaturou, travaux préparatoire 
relevantních úmluv a dalšími primárními prameny, co se s ohledem na charakter práce a 
zpracovávané problematiky jeví jako důležité a správné. Po formální stránce tak lze 
konstatovat, že předložená práce je na vysoké úrovni.  

Z hlediska obsahového je práce členěna do devíti kapitol (plus seznam literatury). V úvodu 
autor objasňuje a odůvodňuje stručně ale srozumitelně, jakým způsobem bude ke zpracování 
problematiky genocidy přistupovat. Vytyčuje si jako hlavní cíle přispět k začlenění genocidy 
do „kontextu rodiny mezinárodního práva trestního“ a ukázat změny, kterými genocida prošla 
v důsledku judikatury posledních dvou dekád. Již z úvodu je tak zřejmé, že autor se ve 
zpracovávané tematice orientuje. Genocida je tématikou, která je v odborné literatuře je 
poměrně podrobně zpracováno. Je proto důležité, že autor nevolí čistě popisný přístup, ale 
zaměřuje se právě na její proměny v důsledku relevantní judikatury. 

První kapitola je věnována zařazení genocidia do systému zločinů podle mezinárodního práva 
a jeho vymezení vůči kategorii mezinárodních zločinů. Kapitola je stručná, přesto obsahově 
postačující. Autorovi lze vytknout snad nepřesnost v používání pojmů, když mluví 
individuální trestní odpovědnosti a zároveň uvádí termín „hostis humani generis“, který se 
užívá spíš v kontextu trestání pirátství. Třetí a čtvrtá kapitola pojednávají stručně o 
historickém vývoji a pojmu genocidia. Pátá kapitola je věnována definici v Úmluvě o 



genocidě a ukotvení této definice v statutech mezinárodních trestněprávních institucí. Autor 
se v této části práce neomezuje na pouhý popis definice, ale příhodně uvádí diskuzi k definici 
obsažené v Úmluvě, která se v odborné literatuře rozvinula. Zde by byl oponent uvítal, aby 
diplomant představil nejen názory odborné literatury, ale zaujal případně také vlastní 
stanovisko. Šestá kapitola je jedním z těžišť předložené diplomové práce. Autor v ní podrobně 
popisuje definiční znaky genocidia, a to za pomoci relevantní judikatury. Oponent hodnotí 
pozitivně, že autor prezentuje i vlastní stanovisko (str. 28, 39), na druhé straně se ale uchyluje 
k zjednodušeným závěrům, příp. závěrům, které nejsou doloženy citacemi, resp. vlastní 
argumentací (např. str. 27: „definice se mezitím stala obyčejovým právem a z toho pramení i 
neochota smluvních stran ji měnit). Sedmá kapitola obsahuje kritický pohled na relevantní 
judikaturu trestních tribunálů pro bývalou Jugoslávii a Rwandu. Kromě popisu 
nejdůležitějších kauz se diplomant snaží o analýzu příčin nízkého počtu odsouzených, kde 
k jednotlivým možným důvodům zajímá vlastní stanovisko. Jednotlivé kritické pohledy se ale 
v odborné literatuře již objevily, je proto do určité míry otázkou, zda se jedná skutečně o 
úvahy výlučně autora práce, jak naznačuje fakt, že autor text této podkapitoly (str. 47-48) 
neopatřil citacemi. V osmé kapitole se autor věnuje analýze a hodnocení situace v Darfúru a 
možného naplnění definičních znaků genocidy. Z mezinárodněprávního hlediska je nejasné 
autorovo zařazení konfliktu v Darfúru do kategorie „gerilový boj“, jelikož tuto kategorii 
mezinárodní právo nezná. Samotná analýza situace je důkazem, že autor dokáže vyhledávat 
relevantní primární dokumenty a pracovat s nimi. Na druhé straně z této analýzy bohužel není 
zřejmé vlastní stanovisko autora. Závěry práce - byť působí především v první části až příliš 
obecné, shrnují základní poznatky, ke kterým autor dospěl a korespondují také s cíly 
stanovenými v úvodu. 

Celkově lze konstatovat, že se jedná o práci zdařilou, je z ní patrná autorova snaha o poctivost 
i zájem o danou problematiku. Pozitivně lze hodnotit především, že se autor neomezil na 
kompilaci poznatků, ale předkládá čtenáři také vlastní, z větší části vyargumentované 
stanovisko. Předložená diplomový práce tak dosahuje úrovně, která plně odpovídá nárokům 
kladeným na tento druh práce. Na základě těchto důvodů doporučuji diplomovou práci k ústní 
obhajobě a navrhuji ji hodnotit klasifikačním stupněm 

výborně   

 

V rámci obhajoby se diplomant zaměří na vytýkané nedostatky. 

 
 

V Praze dne 03.07.2012       
 
 
 

Ref. jur. Martin Faix, Ph.D., MJI 


