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Mgr. Anna Matušinová, Zločin agrese a MTS 

          Předložený text má všechny náležitosti diplomové práce. Autorka totiž využila 

zkušenosti z  minulosti (2009), kdy vypracovala text bakalářské práce, kterou pak úspěšně 

obhájila na Fakultě sociálních studií, Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, MU 

v Brně (s. 7, pozn.3). 

          Práce je rozdělena do následujících kapitol: Historický vývoj konceptu agrese a zločinu 

agrese (s. 8 n.); Významné právní dokumenty související s agresí (s. 19 n.); Mezinárodní 

trestní soud a zločin agrese (s. 23 n.); Revizní konference v Kampale (s. 34 n.); a Právo 

mezinárodní odpovědnosti státu (s. 49 n.). Těžiště obsahu (viz název práce) je v kapitole o 

revizní konferenci a v kapitole následující o mezinárodní odpovědnosti. Řečená revizní 

konference (2010) si totiž předsevzala, že rozšíří věcnou příslušnost MTS o zločin agrese. 

Následující kapitola o odpovědnosti, jakož i na to navazující Závěr (s. 59) je pak věnována 

zhodnocení této iniciativy. 

          Jakkoli se statut MTS s konečností má změnit až v r. 2017 (activate the jurisdiction), 

bude až do té doby problematika zločinu agrese aktuální a tudíž i tématika předkládané práce 

je nanejvýše aktuální. Její zpracování je však též náročné, ježto autorka se přihlásila  

k  doktrinárním pochybovačům vhodnosti zařadit zločin agrese do věcné příslušnosti daného 

soudu. Dospívá tedy k opaku, než jak vyzněla řečená revizní konference. Ve své práci má 

totiž za to, že tento soud nebude v současném systému kolektivní bezpečnosti způsobilý 

postihovat původce případné agrese. Uvádí pro tento závěr i nezbytné argumenty a 

dokumenty, mj. cituje zejména anglicky psanou literaturu, ale též Internet a literaturu 

pracovníků katedry mez. práva.  

         Pokud jde o formální úroveň předkládané práce, autorka prokazuje, že nejde o první 

psaný text (viz výše). Práce je totiž velmi tzv. čtivá.  

          Splnila cíle, které si v úvodu práce vytýčila, a předkládá text, který plně doporučují 

k obhajobě jako diplomovou práci. 

           Pro obhajobu doporučuji následující problematiku: 1/  Proč případné uplatnění postihu 

agrese se odkládá až na rok 2017 ? 2/ Stručně zopakovat, proč se domnívá, že zločin agrese 

nelze dnes postihovat před MTS ? 

V Praze 29. října 2012                                                                                                 Č. Čepelka 

 


