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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Bakalářská práce Veroniky Jiříčkové se zaměřuje na Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

(ICTY) a spolupráci Chorvatska s touto institucí. Časově je práce vymezena lety 1995 až 2005. Jejím cílem je 

reflexe součinnosti jednotlivých chorvatských vlád s ICTY a faktorů, které ji ovlivňovali. Jako samostatná 

případová studie je zpracován případ generála Ante Gotoviny, který byl v tomto směru asi nejkontroverznější a 

do jisté míry také ovlivňoval přístupová jednání Chorvatska s EU. Práce se skládá ze čtyř kapitol, z nichž první 

je ryze historická, založená na sekundárních zdrojích. Druhá kapitola analyzuje ICTY coby mezinárodní 

instituci. Následující část se soustřeďuje na spolupráci konkrétních chorvatských vlád s ICTY a text uzavírá 

případová studie ke kauze Gotovina, v níž se autorka věnuje právní analýze trestního řízení v případu tohoto 

chorvatského generála. Okrajově v této souvislosti otevírá také velmi zajímavou otázku chorvatské národní 

identity. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Veronika Jiříčková se s danou tematikou do hloubky obeznámila a dobře se s ní vyrovnala. Práce je logicky 

strukturovaná a teoreticky i metodologicky zvláště s přihlédnutím na nároky kladené na bakalářskou práci 

dostatečně ukotvená. Co do zdrojů pracuje se širokou škálou relevantní české i cizojazyčné literatury, a to jak 

k otázkám mezinárodního práva či politiky, tak přímo k regionu. Jako primární zdroje pak byly využity 

především rozsudky ICTY (autorka opomněla zmínit v úvodní reflexi zdrojů) a dokumentace OSN a ICTY 

k fungování této instituce dostupné online. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Autorka vzorně dodržela citační normu stanovenou IMS, UK FSV jak v odkazech, tak v závěrečné 

bibliografii. Prokázala, také že její písemný projev je jazykově na vysoké úrovni. Snad jen místo anglicismu 

„verdikt“ by bylo napříště vhodnější podržet se české terminologie a používat (kde aplikovatelné) ustálený výraz 

„rozsudek“. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 



Diplomová práce Veroniky Jiříčkové na jedné straně pracuje s tématem, které bylo již často reflektováno 

(ICTY), na druhé straně jej ale neotřele doplňuje o analýzu politických procesů odvíjejících se mezi jednotlivými 

chorvatskými vládami a ICTY, respektive EU. K tomu přináší nový pohled na případ Gotovina, o němž 

vzhledem k aktuálnosti tohoto problému nemohlo být pojednáno dříve (alespoň ne v plné míře). Zvláště oceňuji 

interdisciplinaritu předkládané práce, kdy se studentka nezalekla ani právní problematiky a vyrovnala se i 

s analýzou trestního řízení. 

Pouze závěrečná podkapitola „Reakce na verdikt odvolacího senátu ICTY“ měla být dle mého názoru buď 

propracovanější, nebo zcela vypuštěna. Autorka se reakci na osvobození Gotoviny věnuje pouze ve zkratce 

(v rozsahu jediné strany). Přitom se jedná o problém, které by mohl být tématem samostatné diplomové práce. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

- Kdo a jak reagoval na fakt, že byl Gotovina v odvolacím řízení zproštěn viny? 

- Bylo mezinárodní společenství, ale i srbská či chorvatská společnost ve své reakci jednotní, nebo 

naopak rozdělení? 

- Které společenské skupiny se v tomto směru nejvíce zviditelňovaly? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

I přes poslední drobnou výtku bakalářská práce Veroniky Jiříčkové splnila vytčený cíl i veškeré požadavky 

kladené na bakalářskou práci.  

 

Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 

 

 

 

Datum:  28.8.2013      Podpis: 

 

 

 


