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Diplomant se zabývá ve své diplomové práci velmi zajímavou problematikou, která je 
aktuální jak z hlediska praxe mezinárodního společenství (srov. např. tzv. Langovu zprávu 
předloženou RB OSN), tak z hlediska diskursu v doktríně mezinárodního práva. Jedná se také 
o problematiku doposud jen částečně probádanou, která je zároveň náročná na zpracování 
v každém ohledu. Výběr tematiky je tak možno hodnotit jednoznačně jako pozitivum 
předloženého elaborátu, přičemž ocenit musím zejména fakt, že se autor rozhodl věnovat 
konkrétnímu aspektu právní stránky potlačování pirátství, tj. jurisdikčním aspektům, a ne 
pojednat o potlačování pirátství v obecné rovině. 
 
Po formální stránce je práce na dobré úrovni, která odpovídá požadavkům kladeným na tento 
druh prací. Drobné nedůslednosti se vyskytují spíš ojediněle. Vytknout lze autorovi, že 
v některých pasážích práce používá spíše publicistický styl, který do vědecké práce tohoto 
druhu nepatří (srov. s. 9, úvodní pasáž k problematice definice pirátství). Práce je kvalitní 
rovněž s ohledem na množství i kvalitu zdrojů, se kterými autor pracoval, a to především s 
ohledem na jejich částečně obtížnou dostupnost v ČR. Jak patrno ze seznamu použitých 
zdrojů, autor pracoval nejen s odbornou literaturou (české a především zahraniční 
provenience, monografie i odborné články), ale také s primárními zdroji. Z práce je rovněž 
evidentní, že diplomant s informacemi pracoval kriticky a neomezil se na jejich pouhou 
reprodukci či citaci.  
S ohledem na strukturu práce lze konstatovat, že je logická a odpovídá vymezenému cíli, 
kterým je dle úvodu „analýza současné situace v právní úpravě jurisdikce pro souzení pirátů“ 
v kontextu „somálské pirátské krize“. Vymezení cílů práce je tak dostatečně konkrétní, což 
mj. dokazuje autorův zájem a orientaci v problematice.  
Diplomant v úvodu poskytuje historický přehled problematiky a popisuje také její současný 
stav (kap. 1), čímž vytváří kontext, do kterého následně svou analýzu zasazuje. Jedná se o 
kapitolu faktografickou a z hlediska dosahování cílů práce také o kapitolu podpůrnou. Kromě 
obsahu samotného proto oceňuji také přiměřenost rozsahu kapitoly 1. Druhá kapitola je 
věnována definici pirátství. Kromě analýzy relevantních smluvních instrumentů zde autor 
zařadil také krátkou podkapitolu k trestání pirátství podle českého práva. Lze ocenit, že se tak 
snažil vypořádat s problematikou komplexně, aniž by však výrazně odbočil od zaměření své 
práce, tj. mezinárodněprávní pohled. Třetí kapitola již patří k jádru práce. Autor vymezuje 
obecně (v přiměřeném rozsahu) problematiku jurisdikce, resp. její teoretická východiska. 



Následně se věnuje jednotlivým aspektům univerzální jurisdikce. V další, čtvrté kapitole autor 
analyzuje specifika zadržování osob podezřelých z pirátství při zohlednění právního režimu 
prostoru, ve kterém k zadržování dochází, tj. volné moře, pobřežní vody Somálska, atd., 
přičemž správně zohledňuje i dopad rezolucí RB OSN. Poslední, pátá kapitola, je věnována 
představení možností a jednotlivých fór, které pro souzení osob podezřelých z pirátství a 
ozbrojené loupeže na moři přicházejí v úvahu. Jako originální přínos autora a celé práce 
oceňuji v rámci této kapitoly zejména fakt, že autor analyzoval judikaturu národních soudů. 
Z důvodu neexistence mezinárodního soudu pro souzení pirátů jsou to právě národní soudy, 
které v tomto aspektu potlačování pirátství sehrávají důležitou roli. Na druhou stranu ale autor 
možnost vytvoření mezinárodního tribunálu, jak uvádí i tzv. Langova zpráva (zpráva 
zvláštního poradce GT OSN Jacka Langa předložená RB OSN), prakticky opomněl, snad 
s výjimkou zpracování možnosti souzení pirátů před MTS. Závěr práce stručně shrnuje 
poznatky, ke kterým autor ve své práci dospěl a dává tak odpověď na otázky stanovené 
v úvodu práce. 
Souhrnně lze konstatovat, že se diplomantovi podařilo přehledně představit vývoj i současný 
stav problematiky potlačování pirátství se zaměřením na jurisdikční aspekty a načrtnout 
aspekty, které lze v kontextu této problematiky v současnosti považovat za problematické. 
Zaměření a komplexnost práce, její struktura, rozsah zpracování jednotlivých aspektů i práce 
s odbornou literaturou a primárními zdroji osvědčují schopnost samostatné vědecké práce i 
hloubku znalostí v oboru autora. Samotné zpracování je na vysoké formální i obsahové 
úrovni. Je tak možno konstatovat, že předložená práce je nadprůměrná a plně splňuje 
požadavky kladené na vědecké práce tohoto druhu. 

 
Na základě výše uvedeného doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a navrhuji 

ji hodnotit klasifikačním stupněm 
 

výborně 
 
 

 Diplomant v rámci ústní obhajoby zodpoví následující otázky: 
1. Zhodnoťte možnosti uvedené v tzv. Langově zprávě v kontextu problematiky Vaší 

diplomové práce  
2. Zhodnoťte možné klady a zápory vytvoření specializovaného mezinárodního tribunálu 

pro trestání pirátů. 
 
 

V Praze dne 20.11.2013       
 
 
 

JUDr. Martin Faix, PhD., MJI 


