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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce lehce nadstandardního rozsahu se zabývá tématem, které není sice 

úplně nové, ale v posledních letech se dostalo do popředí pozornosti i do nové perspektivy. 

Jde o to, zda zločin genocidia vyvolává jen zvlášť vážnou formu individuální trestní 

odpovědnosti (jako zločin podle mezinárodního práva), nebo také odpovědnost státu za 

mezinárodně protiprávní chování. Ve starší fázi kodifikačních prací Komise pro mezinárodní 

právo se rýsovala paralela mezi odpovědností za zločin podle mezinárodního práva a 

mezinárodním zločinem státu, kterýžto výraz byl však později Komisí opuštěn. To, že mezi 

oběma koncepty může být určitý vztah, posléze potvrdil rozsudek Mezinárodního soudního 

dvora ve věci aplikace Úmluvy o předcházení a trestání zločinu genocidia (Bosna a 

Hercegovina v. Srbsko a Černá Hora) z r. 2007. Právě tento rozsudek oživil zájem o danou 

problematiku.   

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo důkladně prostudovat nejen výše 

citovaný rozsudek MSD, ale také českou i zahraniční odbornou literaturu. Hlavní těžiště práce 

ovšem spočívalo v rozboru rozsudku MSD, včetně individuálních či odlišných názorů 

některých soudců. Lze říci, že diplomantka se s úkolem úspěšně vyrovnala.  

 

3. Hodnocení práce: 

 Struktura práce je podmíněna tématem, kterým je zločin genocidia a rozsudek MSD 

z r. 2007. Po stručném úvodu se autorka v kap. 1. věnovala pojmu genocidia, od prvního 

použití tohoto výrazu v díle R. Lemkina, přes jeho uznání v rezoluci VS OSN (1946) až po 

právní definici zakotvenou v Úmluvě z r. 1948. Kromě toho je zde stručně nastíněn i další 

vývoj tohoto zločinu podle mezinárodního po přijetí Úmluvy až do současnosti, kdy je jeho 

definice převzata do statutů několika mezinárodních trestních tribunálů a uznávaná i jako 

součást obyčejového mezinárodního práva. Na rozdíl od normativní povahy kap. 1., v kap. 2. 



jsou popsány vybrané události 20. století, které bývají historiky označovány za genocidy a 

fakticky ovlivnily vznik Úmluvy a tím i právní definice tohoto zločinu. Poslední 

z popisovaných situací, v Bosně a Hercegovině, konkrétně Srebrenica, pak byla 

Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii označena za genocidu, a tudíž má 

zásadní význam i pro rozsudek MSD. 

 Jádrem práce jsou následující kapitoly, kde autorka rozbírá případ a rozsudek MSD 

(kap. 3.), dále odlišná stanoviska některých soudců (kap. 4.) a konečně pak synteticky pojatá 

kap. 5., která řeší odpovědnost státu za genocidu ve vztahu k trestní odpovědnosti osob za 

stejnojmenný zločin podle mezinárodního práva. Diplomová práce je završena přiměřeně 

rozsáhlým a shrnujícím závěrem. Je možné konstatovat, že cíle práce byly splněny.   

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce lze ocenit, že práce dovedně pracuje s primárními dokumenty 

(zejm. judikaturou) a dostupnou českou i zahraniční literaturou. Práce je napsána 

srozumitelně, odborným právnickým jazykem. Na druhé straně by si měla autorka práci ještě 

pečlivěji zkontrolovat vzhledem překlepům v textu, včetně jmen, i poznámkovém aparátu 

(zejm. v cizích slovech). 

Po obsahové stránce práce korektně analyzovala většinový názor MSD i individuální 

názory soudců. Také se závěry lze souhlasit. Pro účely obhajoby navrhuji několik otázek:  

(1) Je odpovědnost státu a řízení u MSD možno redukovat na trestní nebo civilní?  

(2) Do jaké míry má být MSD vázán zjištěnými důkazy a právními závěry ICTY? 

(3) Proč MSD odvodil závazek státu nepáchat genocidu z Úmluvy (1948), ne z obecného 

mezinárodního práva? 

(4) Je extrateritoriální rozšíření povinnosti zabránit genocidě precedentem?  

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce i přes drobné připomínky svým obsahem představuje kvalitní  

diplomovou práci, kterou plně doporučuji k obhajobě, a s výhradou obhajoby ji předběžně 

hodnotím jako výbornou.  

 

V Praze dne 2.9.2011 

                                                                              Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
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