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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Tato diplomová práce se zabývá tématem, které sice není úplně nové, ale vzhledem 

k ukončení činnosti ICTY a prvním souzeným případům u Mezinárodního trestního soudu 

vysoce aktuální. Navíc není příliš probádané, a to zejm. v české literatuře. Autor proto 

vycházel z několika dostupných českých prací, ale zejm. z primárních pramenů, zejm. 

judikatury, a také ze zahraniční literatury.  

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat množství primárních 

pramenů (judikatury mezinárodních trestních tribunálů) i odborné literatury. Diplomant se 

s ním vyrovnal na dobré úrovni. 

 

3. Hodnocení práce: 

Diplomová práce má přehlednou a logickou strukturu. Práce je rozdělena kromě úvodu 

(obsahujícího vysvětlení obsahu a cílů práce) do čtyř kapitol a závěru. První kapitola podává 

stručnou charakteristiku Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, druhá 

kapitola činí totéž vzhledem k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Jádrem práce jsou kap. 3.a 4. 

V kap. 3. autor zkoumá vliv činnosti ICTY na vybraná ustanovení Římského statutu MTS, 

v kap. 4. pak vliv judikatury ICTY na dosavadní, byť poměrně krátkou praxi MTS. Práce je 

zakončena stručným, ale výstižným závěrem.   

Po formální stránce je práce napsána velmi pečlivě, prakticky bez překlepů a chyb. Rovněž na 

dobré úrovni je práce s prameny a citování.  

Po obsahové stránce diplomant sleduje vytyčený úkol, bez zbytečných odboček a exkursů. 

Argumentace vychází z rozboru zkoumaných případů a citované literatury. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Diplomant se do jisté míry podivuje nad tím, že rozsáhlý čl. 8 Římského statutu, který přináší 

dosud nejpodrobnější definici, ve skutečnosti nerozšiřuje, ale zužuje pojem válečných zločinů. 



To je závěr, který asi zčásti vyplývá z citované literatury, ale bylo by možné s ním 

polemizovat. Do přijetí čl. 8 Římského statutu bylo možné vznášet oprávněné pochybnosti 

nad rozšířením konceptu válečných zločinů do vnitrostátních ozbrojených konfliktů. Je 

skutečností, že až do 90. let nebyla porušení MHP v rámci vnitrostátních konfliktů 

kvalifikovaná jako válečné zločiny. I když ad hoc mezinárodní trestní tribunály (zejm. ICTY) 

měly při zřízení za úkol aplikovat existující mezinárodní právo (obyčejové a smluvní), ve své 

judikatuře se od toho dosti vzdálily směrem k tvorbě nového práva. Zvláště ICTY v případě 

Tadić musel vyvinout značné úsilí a argumentační ekvilibristiku, aby dosáhl cíle. Je otázkou, 

zda v oblasti trestního práva je přípustná analogie. Nejen z pohledu obecných právních zásad, 

ale i mezinárodněprávních standardů lidských práv.   

Pro účely ústní obhajoby navrhuji tyto otázky: 

1) Jaký je jeho postoj k soudcovskému právu v mezinárodním trestním právu? 

2) Jaká praxe má význam při vzniku mezinárodního obyčeje? 

3) Má nějaký význam ustanovení o pramenech aplikovatelného práva v Římském statutu 

MTS? 

 

5. Doporučení: 

Autor předložil k obhajobě velmi kvalitní práci, kterou lze doporučit k obhajobě. S výhradou 

jejího průběhu ji předběžně hodnotím jako výbornou. 
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