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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce standardního rozsahu se zabývá tématem, které je aktuální a nové 

nejen svým tématem, ale i metodou zpracování. Téma smíšených trestních tribunálů patří 

v porovnání s jinými otázkami mezinárodního trestního práva a justice (např. Mezinárodní 

trestní soud, ad hoc tribunály OSN) k novějším a v české literatuře poměrně málo 

zpracovaným. Velmi inovativní a originální se jeví metoda měření internacionalizace 

smíšených tribunálů. Myšlenka komparace těchto tribunálů podle množství mezinárodních 

prvků se sice již objevila v zahraniční literatuře a byla dílčím způsobem reflektována v jedné 

české práci. V této diplomové práci jde ovšem nejen o běžné využití komparativní metody, 

ale o velmi zajímavý pokus o aplikaci kvantitativních metod a teorie mlhavých množin na 

stanovení míry internacionalizace zkoumaných tribunálů. 

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o dosti náročné téma, které vyžadovalo určité znalosti kvantitativních metod 

(používaných někdy v mezinárodních vztazích, ale jen výjimečně v právní vědě) a také 

prostudovat vedle primárních dokumentů především zahraniční odbornou literaturu. Bylo by 

ovšem užitečné pro výsledný text, kdyby diplomant nečerpal převážně jen ze zahraničních 

zdrojů. Při delším hledání by jistě objevil i více relevantních prací vydaných v ČR nebo SR, 

byť třeba kratších a časopiseckých. Určitě by to prospělo i formální a jazykové úrovni práce, 

protože při existenci české odborné terminologie není třeba zavádět vlastní, občas nevhodné 

překlady.  

 

3. Hodnocení práce: 

Práce má nesporně promyšlenou a logickou strukturu. Po stručném úvodu a v dané 

práci dosti důležité metodologické kapitole následuje v kap. 2. obecné uvedení do 

problematiky smíšených trestních tribunálů. Autor si pro další srovnání vybral čtyři tribunály, 

které bývají nejčastěji řazeny do této nové kategorie, a to Zvláštní soud pro Sierra Leone 



(SCSL), Mimořádné senáty soudů Kambodže, Zvláštní panely na Východním Timoru a 

Zvláštní tribunál pro Libanon (STL). V kap. 3. pak následuje popis historického kontextu 

vedoucího ke zřízení a fungování těchto tribunálů. Další kapitoly už jsou věnovány zkoumání 

a hodnocení vytipovaných prvků internacionalizace, a to způsobů (právního základu) ustavení 

tribunálů (kap. 4.), financování tribunálů (kap. 5.), soudní příslušnosti (kap. 6.) a složení 

soudů tribunálů (kap. 7.). Práce je zakončena stručným závěrem, který odpovídá na otázku 

vytyčenou v úvodu. Proto je možné konstatovat, že diplomant cíle práce splnil. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce bohužel práce obsahuje určité nedostatky. Na rozdíl nad 

nadprůměrného zvládnutí metodologie (včetně kvantifikace) je úroveň jazykového zpracování 

spíše podprůměrná. Projevuje se v překlepech a chybách (zejm. interpunkce, velká a malá 

písmena, atd.). Dobrá je práce s literaturou, citování, seznam zkratek. Bohužel autor občas 

nepoužívá jednotné terminologie (např. Zvláštní soud i Zvláštní tribunál pro Libanon). 

Příkladem nezvládnutí již zavedené české terminologie a vlastního bizarního překladu je 

„matrikář“ (s. 51) namísto tajemníka soudu (angl. Registrar, franc. Greffier). Tato funkce, 

která se vyskytuje pravidelně u MTS, mezinárodních i smíšených tribunálů, nemá nic 

společného s matrikářem. Dalším příkladem je používání výrazu Ženevské konvence místo 

úmluvy (s. 37, 39), konskripce (s. 37). Chyby se vyskytují i v latinských slovech. Pro práci je 

typické poměrně složité a strojené vyjadřování, které občas vede k nesrozumitelné větě: např. 

na s. 37 „omezení působnosti Ženevských konvencí na společný článek 3 a dodatkový 

protokol“ je nepřesné, ale i matoucí. Může jít nanejvýš o omezení působnosti Statutu SCSL! 

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

lze vzhledem k požadavku jednotného komparátoru srovnávat věcnou příslušnost STL a 

ostatních tribunálů? Na základě čeho by měl terorismus vnímaný jako zločin podle 

mezinárodního práva?  

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce i přes drobné připomínky svým obsahem představuje kvalitní 

diplomovou práci, kterou plně doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze dne 31.8.2011 

                                                                              Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

                                                                                   vedoucí diplomové práce    


