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Předložená diplomová práce ukazuje zajímavý fenomén, který se objevuje během a 

po skončení vnitrostátních konfliktů a rozebírá jeden z možných způsobů vypořádání 

se s minulostí, včetně potrestání případných pachatelů činů, které lze obecně 

posuzovat nejen podle vnitrostátních právních úprav, ale které je zároveň možno bez 

váhání označit za zločiny podle mezinárodního práva. Vypořádání se s minulostí a 

diskuse o této otázce během konfliktu bývá velmi delikátní záležitostí a ne vždy lze 

použít standardní trestně právní aparát a potrestat pachatele zločinů. Vždy je patrně 

nutno zvažovat, zda silové řešení nemůže přinést další nevinné oběti. Smíšené trestní 

tribunály představují zcela logickou reakci na vývoj v mezinárodním společenství a 

jejich vznik odráží obavy a zkušenosti při snaze ukončit vnitrostátní konflikt s tím, že 

si mezinárodní společenství zachová svoji tvář a nebude kritizováno za to, že je 

nevšímavé k tomu, co se děje uvnitř národních jurisdikcí. 

 

Diplomant si ke své komparativní analýze vybral smíšené trestní tribunály v 

Kambodži, Sierra Leone, Východním Timoru a v Libanonu, stranou zájmu snad 

zůstal z těch nejznámějších pouze obdobný tribunál v Jihoafrické republice. Na úvod 

se po představení metody a metodologie zpracování tématu věnuje úvodnímu 

představení smíšených trestních tribunálů a zásad mezinárodní trestní spravedlnosti, 

poté představuje vybrané tribunály a zasazuje jejich vznik do historického kontextu, 

zabývá se způsoby jejich ustavení, financování, věcné příslušností a složením. Při 

zpracování si zejména všímá toho, do jaké míry je fungování těchto tribunálů otázkou 

vnitrostátní úpravy a do jaké míry do vnitrostátní sféry z pochopitelných důvodů 

ingeruje mezinárodní společenství a mezinárodní právo. 

 

Práce je systematicky členěna, autor se drží nastíněné struktury a podává docela 

zajímavý komparativní přehled. Bohužel formát diplomové práce neumožňuje ponořit 

se příliš do hloubky a práci tohoto charakteru by měla předcházet důkladná analýza 

fungování jednotlivých zvolených tribunálů.  I tak se domnívám, že diplomant splnil 



co si předsevzal a navíc prokázal, že je schopen systematicky a přehledně zpracovat 

zvolené odborné téma. 

 

Závěrem lze konstatovat, že práce splňuje formální podmínky stanovené pro 

diplomové práce. Jazykový styl a grafická úprava jsou na velmi slušné úrovni. 

Rozsahem práce je více než dostatečný a práce s literaturou a relevantní judikaturou je 

rovněž na velmi dobré úrovni. Z výše uvedených důvodů lze proto práci doporučit 

k ústní obhajobě. Pro ústní obhajobu bych rád položil otázku, jakými prostředky 

disponuje mezinárodní společenství při eventuální snaze o efektivní výkon rozhodnutí 

smíšených tribunálů. 
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