
     POSUDEK 

 

 

na disertační práci Mgr. Veroniky Kristkové LLM. „ Postavení obětí porušování lidských 

práv v mezinárodním právu se zaměřením na oběti vážných porušení lidských práv a  

mezinárodního humanitárního práva“ 

 

 

 Disertační práce je věnována aktuálnímu a diskutovanému  tématu  současnosti. Práce 

je členěna na úvod,  sedm části a závěr, její celkový rozsah je 198 stran.  

 Disertační práce je zaměřena, jak konstatuje sama uchazečka pouze na oběti vážných 

porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva (str. 10). Konstatuje, že situace 

obětí vážných porušení lidských práv a mezinárodního humanitárního práva je komplikovaná 

z toho hlediska, že se na ni mohou potenciálně vztahovat různé právní režimy, podle toho 

v jakém kontextu k porušení práva došlo. Na určitý typ viktimizace se mohou paralelně 

vztahovat různé prameny - mezinárodní právo lidských práv a mezinárodní humanitární 

právo. Dále konstatuje, že mezi mezinárodním právem lidských práv a mezinárodním trestním 

právem existují mezery, které omezují možnost aplikovat mezinárodní trestní právo 

k potrestání vážných porušení lidských práv. O jaké mezery se jedná by mohla uchazečka 

vysvětlit při ústní obhajobě. Úvahy obsažené v úvodu práce je možné považovat za její cíle, i 

když nejsou v práci výslovně vymezeny. Pouze na str. 12 autorka  uvádí, že smyslem práce je 

poukázat na to, že vzhledem k e specifikům vážných porušení lidských práv a mezinárodního 

humanitárního práva oběti takových porušení nejsou oběti obyčejných trestných činů a je jim 

třeba věnovat na mezinárodní úrovni pozornost, stanovit zvláštní standardy a mechanismy, 

které jim umožní realizaci jejich práv. 

Disertační práce obsahuje vymezení pojmů vážná porušení lidských práv a 

mezinárodního humanitárního práva a oběti těchto porušení. Mimo jiné se v této části autorka 

zabývá  charakteristikou kogentních norem, norem nederogovatelných a norem erga omnes. 

Při ústní obhajobě by měla autorka vysvětlit čím se tyto normy od sebe odlišují.  V disertační 

práci však postrádám vymezení mezinárodního práva lidských práv a mezinárodního 

humanitárního práva a vzájemných vztah těchto norem. Vzhledem k tomu, že práce s nimi 

pracuje by to bylo  vhodné. V této souvislosti tak i vyvstává otázka odlišení závažného 

porušení lidských práv a závažného porušení mezinárodního humanitárního práva. Jejich 

analýza a následná syntéza by mohly být ku prospěchu disertační práce.  



Uchazečka konstatuje, že v mezinárodních dokumentech nelze s určitostí tvrdit co je hrubé, 

závažné nebo systematické porušení. Vzhledem k názvu práce ve kterém je vyjádřeno vážné 

porušení práv lze uvažovat, že zahrnuje i další zmíněné pojmy?  

 V následujících kapitolách vymezuje uchazečka mimo jiné i normativní rámec práv 

obětí vážných porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva 

v mezinárodním právu.  

Z hlediska členění  disertační práce je otázkou proč je část o historickém vývoji práva 

obětí hrubých porušování lidských práv a závažných porušení mezinárodního humanitárního 

práva (kapitola IV.) zařazena až za úvahy o tom proč má být těmto otázkám věnována 

v mezinárodním právu zvláštní pozornost (kapitola III.). Rovněž je otázkou proč jsou vybrané 

instituty relevantní pro vážná porušení lidských práv jako otázky univerzální jurisdikce, aut 

dedere aut iudicare , imunita apod. řazeny až na konec práce před samotný závěr. Závěr práce 

je shrnutím jednotlivých kapitol. 

Pokud jde o hodnocení  disertační práce, uchazečka zpracovala téma významné 

z hlediska teoretického i praktického. Prokázala schopnost vědecké práce s teoreticky 

náročným tématem. Disertační práce prokazuje její schopnost pracovat jak s primárními tak  i 

sekundárními zdroji, což dokládá i na 761 poznámek pod čarou. Použité  zdroje  - literatura, 

příslušné dokumenty, rozsudky vztahujících se k tématu jsou převážně v anglickém jazyce.  

Práce je napsána srozumitelným jazykem.  

Disertační práce splňuje požadavky kladené na tyto práce i z hlediska použitých metod 

a doporučuji jí k ústní obhajobě. Po úspěšné obhajobě doporučuji udělit titul Ph.D. 

 

V Praze dne  19. září  2013  

 

                                                                            Doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

 


