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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce L. Hokra se zabývá tématem, které sice není zcela nové, ale stále aktuální, a 

v české literatuře nebylo příliš zpracované. Práce si v úvodu klade za cíl ukázat vývoj a 

současnou podobu zločinu genocidy, zejm. prostřednictvím nedávné judikatury reagující na 

případy v posledních dvou dekádách.  

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat vedle smluvních dokumentů 

řadu rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů, jakož i domácí a hlavně zahraniční 

odbornou literaturu. Lze konstatovat, že diplomant se s úkolem vyrovnal na velmi dobré 

úrovni. 

 

3. Hodnocení práce: 

Diplomová práce je rozdělena na velmi stručný úvod (1.), sedm meritorních kapitol, z nichž 

některé jsou dále podrobněji strukturované, a závěr. Některé z úvodních kapitol jsou poměrně 

stručné a plní spíše funkci rozšířeného úvodu, než samostatných kapitol. V kap. 2 je 

genocidium charakterizované jako zločin podle mezinárodního práva zakládající individuální 

trestní odpovědnost. To je jistě správné, ale úvahy o spojení se státem (státními orgány) by 

mohly být spojené s argumenty o odpovědnosti státu v rozsudku MSD ve věci aplikace 

Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia (Bosna a Hercegovina v. Srbsko a Černá 

Hora). Podobně stručné kap. 3 a 4 přibližují vznik zločinu genocidia v kontextu členění 

zločinů podle mezinárodního práva a pojmu genocidia (formulované poprvé R. Lemkinem).  

Jádro práce začíná od kap. 5, kde je popsána definice zločinu v Úmluvě o genocidě (1948), 

její kritika a převzetí definice do statutů mezinárodních trestních tribunálů. Podrobnější 

rozbor definičních znaků zločinu genocidy přináší kap. 6. Za nejcennější považuji rozbor 

výkladu zločinu v dosavadní rozhodovací praxi ICTY a ICTR (kap. 7) a analýzu možného 

spáchání genocidy v Darfúru.    



Diplomová práce je završena stručným závěrem, který shrnuje a zobecňuje dosažené 

poznatky. Práce dále obsahuje poměrně bohatý seznam české i zahraniční odborné literatury, 

judikatury, dokumentů a internetových zdrojů. Oceňuji, že se diplomant zaměřil na zkoumání 

genocidy jako legálního pojmu a na situace, které spadají do období, kdy byla předmětem 

pozitivní mezinárodněprávní úpravy. Soustředěním na znaky skutkové podstaty a na 

judikaturu ukázal, jaké jsou hlavní problémy s prokazováním zločinu genocidy.  

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána odborným a přitom srozumitelným jazykem. Obecně je 

jazyková úroveň práce velmi dobrá, téměř bez chyb (s výjimkou psaní velkých a malých 

písmen v češtině) či překlepů. Práce s prameny a poznámkový aparát je obecně na solidní 

úrovni.  

Po obsahové stránce má práce dobrou úroveň, zejm. pokud jde o rozbor konkrétních znaků 

zločinu genocidia ve světle judikatury. Argumentace je vesměs podložená, na konci 

rozsáhlejších kapitol pak je velmi užitečné stručné shrnutí. 

 

Pro účely ústní obhajoby navrhuji, aby se diplomant zaměřil především na tyto otázky: 

(1) Jaký je jeho názor na objektivní a subjektivní přístup k definici chráněných skupin. 

Který přístup preferuje? 

(2) Představuje genocida též zločin (mezinárodně protiprávní chování) státu? Pokud ano, 

co z toho vyplývá?  

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem představuje kvalitní diplomovou práci, kterou plně 

doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 12.9.2012 

 

                                                                              Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

                                                                                   vedoucí diplomové práce    


