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Předkládaná diplomová práce se věnuje bohužel stále aktuálnímu tématu. Ačkoli by 

se zdálo, že po přijetí Úmluvy o zabránění a potrestání zločinu genocidia objevovat, 

objevily se v souvislosti s válkou v bývalé Jugoslávii, s genocidou ve Rwandě a 

nakonec i v Kambodži, nové výzvy a nové interpretace. Autorka na případu rozsudku 

Mezinárodního soudního dvora analyzuje některé z otázek, které se objevily právě v 

této tak smutné oblasti. Práce je přínosná právě tím, že se v ní diplomantka 

neuchyluje pouze k nezáživnému popisu již stokrát omletých věcí, ale že na 

konkrétním příkladu ukazuje, jak rozporuplné mohou být na danou otázku názory. 

Kromě toho se jí rovněž podařilo, možná na zcela záměrně, ukázat, jak funguje 

Mezinárodní soudní dvůr a jak se formuluje závěrečný názor tohoto 

nejautoritativnějšího mezinárodního tribunálu. 

 

Práce je přehledně členěna, a diplomantka se nejprve zabývá pojmem zločinu 

genocidy, jeho postupnou formulací a zakotvením v Rezoluci VS OSN 96/1, přes 

Úmluvu o zabránění a potrestání zločinu genocidy až po další změny v pohledu na 

genocidu a jejich odraz v současném mezinárodním obyčejovém právu. V další části 

zmiňuje autorka patrně tři nejvýznamnější události, které významně přispěly k 

formulaci definice zločinu genocidy, a to genocidu Arménů, Ha-Shoah a genocidu v 

Bosně a Hercegovině. Možná by stálo za zvážení, zda by přece jen nebylo vhodné 

přidat ještě události z Rwandy, a zejména Pol Potovskou genocidu v Kambodži. Je 

zarážející, že právě ze zkušeností s událostmi v Kambodži nedokázalo mezinárodní 

společenství vyvodit včas jasné závěry a přijmout taková opatření, aby se podobná 

situace nemohla opakovat. V další části se zabývá autorka samotným rozsudkem 

MSD ve věci Bosna A Hercegovina. Tato část mohla být patrně rozdělena pro větší 

přehlednost na procesní aspekty a hmotněprávní otázky. Navazující část kriticky 

hodnotí samotné úvahy soudu a jednotlivých soudců a poslední část se věnuje otázce 

mezinárodněprávní odpovědnosti za genocidu, která byla původně snad chápána 

pouze jako odpovědnost jednotlivců. Právě poslední tři části jsou jádrem práce. 

 

Autorka si všímá celé řady zajímavých aspektů rozhodnutí, např. názoru MSD, že 

sporné závazky a odpovědnost podle mezinárodního práva nejsou trestně právní 



povahy, proto není nutno natolik vysokého standardu dokazování jako v trestním 

právu. Domyšleno ad absurdum, jde o velmi nebezpečný názor, jakkoliv je zjevné, že 

presumpce neviny a nutnost dokázat obžalovanému, že se dopustil trestného činu 

vyžaduje zcela jednoznačné důkazy. Na druhou stranu nelze ani odsouzení státu 

stavět na pouhých domněnkách a spekulacích. 

 

Závěrem lze konstatovat, že práce splňuje formální podmínky stanovené pro 

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

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, jaký je mezinárodně právní 

rozdíl mezi Pol Potovskou genocidou v Kambodži a genocidou ve Rwandě nebo v 

bývalé Jugoslávii. 
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