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Předložená diplomová práce je aktuálním příspěvkem k vyjasnění jednoho ze 

základních principů, jimž je ovládán trestní proces na mezinárodní úrovni ve vztahu k 

národní jurisdikci. Svoji novou podobu našel v čl. 17 Římského statutu, jehož analýza 

tvoří společně s rozborem otázky vztahu mezinárodní a národní trestní jurisdikce 

jádro práce. Kromě tří kapitol, v nichž se autorka zabývá výše uvedenými otázkami, 

podává stručný historický exkurs do mezinárodního trestního soudnictví a 

charakteristiku Mezinárodního trestního soudu. Poněkud neorganicky však působí 7. 

část práce, v níž se diplomantka bez nějakého dalšího vysvětlení věnuje případu 

stíhání mezinárodních zločinů spáchaných během občanské války v Ugandě.  

 

Samotná práce s konkrétním případem je sice prospěšná a práci jistě oživuje. Za 

poněkud nedostatečné považuji vysvětlení, proč si diplomantka vybrala právě tento 

případ, a ne jiný. Stejně tak by práci prospělo, kdyby kromě popisu případu věnovala 

autorka práce poněkud větší pozornost provázání případu se zbytkem práce. 

Domnívám se, že pouze letmá zmínka o tom, že příklad Ugandy byl prvním případem 

řešeným u Mezinárodního trestního soudu v úvodu práce není k objasnění volby 

dostačující. Když už si však diplomantka tento případ vybrala, což jistě dává smysl, 

měla možná na nějakém recentním případě demonstrovat, zda a jak se situace 

změnila. 

 

Jinak však práci nelze příliš vytknout, rozsah i obsah odpovídají nárokům kladeným 

na obdobné práce, práce s literaturou a kasuistikou je na slušné úrovni, jazykový styl 

a úprava jsou odpovídající. Diplomantka nepochybně prokazuje, že je schopna 

systematicky a přehledně zpracovat zvolené téma. 

 

Závěrem lze konstatovat, že práce splňuje formální podmínky stanovené pro 

diplomové práce. Z výše uvedených důvodů lze proto práci doporučit k ústní 

obhajobě. Pro ústní obhajobu bych rád položil otázku, jak by byl v České republice 



řešen hypotetický rozpor mezi mezinárodními závazky České republiky a její 

vnitrostátní právní, zejména ústavně právní úpravou v případě vydání prezidenta 

republiky ke stíhání Mezinárodnímu trestnímu soudu. 
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