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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce standardního rozsahu se zabývá tématem, které sice není nové, ale 

stále patří mezi zásadní v teorii a praxi mezinárodního práva. I když jde o jeden ze základních 

pramenů mezinárodního práva (a jako takový bývá studentům představován již v základních 

kursech a učebnicích mezinárodních práva), přesto se v nauce uznává, že přesná povaha 

vzniku obyčeje byla vždy zahalena tajemstvím. Navíc se do jisté míry mohou měnit pohledy 

na význam obyčeje v procesu rozvoje mezinárodního práva a jeho kodifikace. Proto zůstává 

téma obyčeje i dnes aktuální. 

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o dosti náročné téma, které vyžadovalo prostudovat především odbornou 

literaturu nejen českou, ale zejména též zahraniční (autor pracoval s literaturou v angličtině i 

francouzštině), jakož i judikaturu, zvláště MSD. Navíc diplomant pojal toto téma neobvyklým 

způsobem tím, že do první části práce zařadil pojetí obyčeje v náhledu vybraných právních 

kultur, tj. pohled na obyčej ve vnitrostátním právu. To ovšem není totéž jako mezinárodní 

obyčej (pramen práva mezinárodního). To vyžadovalo pracovat též s vybranou literaturou 

z oblasti teorie práva a právní komparatistiky. Je třeba uznat, že na základě studia 

zahraničních pramenů i některých českých prací (zejm. V. Knapp) diplomant zvládl podat 

stručný nástin pojetí obyčeje v právní kultuře kontinentální i anglosaské, ale také v islámu, 

judaismu, hinduistické, dálněvýchodní a africké právní kultuře. Vzhledem k tak širokému 

rozsahu a kvalitativní různorodosti (prolínání náboženských, tradičních a právních pravidel), 

stejně jako překrývání vlivem západních právních systémů, ovšem nemohlo jít o více než 

takovýto nástin. Možná mohl autor ve vztahu k právním systémům Dálného východu využít 

též dostupné novější české literatury (některé práce M. Tomáška). To by ovšem vedlo ještě 

k rozšíření této části, jejíž význam pro téma obyčeje v mezinárodním právu není zase tak 

velký. 



 

3. Hodnocení práce: 

Práce má vcelku promyšlenou a logickou strukturu. Základním problémem je to, že se 

autor snažil propojit studium mezinárodního obyčeje s obyčejem vnitrostátních 

v komparatistickém pohledu. To se projevilo již v úvodu, kde formuluje dvě základní teze, 

které se snažil v práci prokázat. Primární tezí je myšlenka o zachování významu obyčeje i 

v současném mezinárodním právu. Sekundární teze se týká ovlivnění mezinárodního obyčeje 

chápáním obyčeje (obecně či vnitrostátního) ve vybraných právních kulturách. Tento přístup 

je velmi zajímavý a originální, má ale svá úskalí (viz níže). 

Vedle metodologického úvodu a stručného shrnujícího závěru se práce dělí do tří 

velkých částí, které jsou pak dále strukturovány. První, jak již bylo uvedeno, se zabývá 

obyčejem v náhledu vybraných právních kultur. Jádro práce je, resp. by mělo být ovšem 

v druhé a třetí části, které sledují obyčej jako pramen mezinárodního práva a současnou 

diskusi k problematice obyčeje. 

I když lze konstatovat, že se autor s úkolem celkem úspěšně vyrovnal, právě v druhé a 

třetí části by bylo možné jít do větší hloubky, zejm. pokud jde o teoretické nahlížení na 

konstitutivní prvky obyčeje. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána poměrně pečlivě, odborným jazykem, téměř bez 

překlepů i bez gramatických chyb. Občas práce působí, jako by se zvolenými jazykovými 

prostředky autor snažil vyjadřovat co nejsložitěji a s využíváním cizích slov (to může být i 

vlivem použité zahraniční literatury). Někdy to vede k úsměvným výrazům (jako konstituční 

místo konstitutivní, s. 3), popř. v dlouhém souvětí může chybět nějaký výraz, což vede k horší 

srozumitelnosti (např. s. 27). V souvislosti se smlouvami pak místo platnosti používá termín 

účinnost, aniž by to nějakým způsobem vysvětlil či zdůvodnil. 

Obecně na dobré úrovni je práce s prameny a poznámkový aparát. Snad jen v pozn. 55 

na s. 23 není namístě výraz „obdobně“, když V. Outrata a Č. Čepelka k danému problému 

zaujali zcela opačný názor.  

Po obsahové stránce je nejméně přesvědčivý závěr o potvrzení sekundární o ovlivnění 

obyčeje v mezinárodním právu nazíráním na obyčej v jednotlivých právně-kulturních oblastí. 

Není totiž dosti faktických paralel, zejm. pokud jde o vznik a dva konstitutivní prvky obyčeje. 

Jen omezenou platnost má argument o složení Komise OSN pro mezinárodní právo. 

V ideálním případě by sice měla zahrnovat nejvýznamnější znalce mezinárodního 



reprezentující různé právní systémy celého světa. Ovšem kvalifikace pro člena Komise 

z akademické či praktické oblasti (často diplomacie) nemusí být a často není spojena 

s národními právními systémy, zejména africkými a asijskými (i vzhledem k vzdělání často 

dosaženému na univerzitách v Evropě nebo USA). Navíc Komise je povolána ke kodifikaci a 

rozvoji obyčejového práva, nikoliv k jeho vytváření.  

Pro účely obhajoby navrhuji, aby diplomant odpověděl na tyto otázky: 

1) Jak chápe konsensus ve vztahu k mezinárodnímu obyčeji? 

2) Jaký je rozdíl mezi obyčejem a tacitní smlouvou (tacitum pactum)? 

3) Existuje rozdíl v posloupnosti mezi praxí a opinio juris u tradičního a moderního obyčeje? 

4) V souvislosti s otázkou aplikačních konfliktů není text na s. 40 srozumitelný. Co chápe pod 

obecným právním principem či zásadou mezinárodního práva? Jde zde o synonyma? Co je 

podstatou (a pramenem) mezinárodněprávních zásad? 

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce i přes drobné připomínky svým obsahem představuje kvalitní 

diplomovou práci, kterou plně doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně 

hodnotím jako velmi dobrou až výbornou. 

 

V Praze dne 19.8.2011 
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