
Posudek diplomové práce na téma „Sexuální násilí na ženách za ozbrojeného konfliktu – úloha 

mezinárodních tribunálů“ předložené Evou Sochorovou 

Diplomová práce v celkovém rozsahu 55 stran byla předložena 29. ledna 2014. 

1. Aktuálnost tématu: Aktuálnost zvoleného tématu je daná skutečnostmi, se kterými se 

autorka v práci vyrovnává. Jde především o páchání sexuálního násilí v současných 

ozbrojených konfliktech, k nimž dochází jak na vnitrostátní tak i na mezinárodní úrovni a 

které, s ohledem na globální výskyt vyžadují i mezinárodněprávní řešení. 

 

2. Náročnost tématu: Zpracování problematiky sexuálního násilí na ženách za ozbrojeného 

konfliktu požaduje především náležitou teoretickou průpravu v rozsahu celého 

mezinárodního práva, a to už proto, že se, s ohledem na svou specifičnost, dotýká jeho 

několika odvětví. Zároveň si vyžaduje i jejich aktualizovaný výklad. Autorka se 

soustřeďuje v této souvislosti především na definice a výklad relevantních pojmů 

humanitárního práva a mezinárodního práva trestního. V této souvislosti by se autorka 

mohla vyjádřit ke vztahu mezi pojmy mezinárodní zločin a zločin podle mezinárodního 

práva, jakož i na vztah mezi odpovědností státu a trestní odpovědností jednotlivce. 

Rovněž by mohla uvést, jakou úlohu v rozvoji mezinárodněprávní ochrany žen za 

ozbrojeného konfliktu sehrává i vývoj mezinárodněprávní ochrany práv žen. Rovněž by 

mohla osvětlit právní povahu relevantní kazuistiky mezinárodních trestních soudů a 

uvést, jaké místo mají případy rozhodované mezinárodními soudními orgány v právním 

řádu České republiky. 

 

K celkové kvalitě práce nesporně přispívají autorčiny věcné znalosti zkoumané 

problematiky i odpovídající, přehledná, metoda zpracování. Ta se opírá jak o primární 

prameny, tak i o zdroje nauky. Důležitá je i kazuistika mezinárodních trestních soudů. 

 

3. Kritéria hodnocení: Autorka nesporně splnila vytčené cíle práce, tj. „popsat a analyzovat 

vývoj norem mezinárodního humanitárního práva, mezinárodního práva trestního a 

přínos judikatury“. Těmto cílům odpovídá i logická struktura práce a řazení do 

jednotlivých vyvážených kapitol. Přínosem je i historický aspekt problematiky a jeho 

velmi pečlivé zpracování. 

 

O původnosti práce svědčí kvalifikovaný přístup k pramenům. Rovněž celková koncepce 

práce svědčí ve prospěch samostatného zpracování. Jazyk práce je odborný a na 

požadované literární úrovni. K ocenění je i důsledný český překlad citovaných 

cizojazyčných pramenů.  

 

4. V ústní obhajobě by autorka mohla, kromě výše uvedených otázek, uvést svůj názor na 

možnou kogentní povahu zkoumané normativity. 

 

5.  Předloženou diplomovou práci doporučuji k ústní obhajobě a předběžně ji hodnotím jako 

výbornou. 

V Praze dne 11. 03. 2014, doc S. Hýbnerová 

vedoucí diplomové práce 


