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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

 

Jak by se dalo usoudit z titulu diplomové práce, vybírá si diplomantka si dvě témata, která 

spolu v zásadě příliš nesouvisí resp. souvisí spolu pouze nepřímo, a to v souvislosti s možným 

vydáním cizí hlavy státu ke stíhání mezinárodním trestním tribunálům nebo soudům. 

V takovém případě by patrně mohlo jít o zásah soudních a policejních orgánů cizího státu 

proti představiteli jiného státu, důvodem však zde bude plnění mezinárodněprávního závazku. 

Je jasné, že z hlediska mezinárodního práva jsou představitelé cizích států vyňati z pravomoci 

vnitrostátních soudních, správních a dalších orgánů přijímajícího státu a že imunity se nelze 

v žádném případě dovolávat, stanou-li před tribunálem mezinárodním, lhostejno zda jde o 

Mezinárodní trestní soud nebo o ad hoc mezinárodní trestní tribunál. Je proto otázkou, zda se 

jedná o koncepčně správný přístup. Z obsahu předložené práce vyplývá, že se autorka zabývá 

dvěma relativně samostatnými tématy a jednou případovou studií, která nepochybně 

s rozhodovací praxí Mezinárodního trestního soudu souvisí. Otázka řešená v kapitole druhé je 

něco, co do tématu pojednání o Mezinárodním trestním soudu příliš nezapadá a zapadá-li pak 

pouze z pohledu imunit přiznávaných hlavám státům v jejich vlastních státech a téma druhé 

kapitoly tak může být spíše vnitrostátním ústavněprávním, řešícím vztah mezinárodního a 

vnitrostátního práva. Do jisté míry se s otázkou vztahu a Mezinárodního trestního soudu a 

imunity autorka zabývá v části 3.1 své práce, na to, že by mělo jít, alespoň podle názvu, o 

jádro diplomové práce, je zvolenému tématu věnován opravdu pouze velmi malý prostor, 

celkem 10 stran. K prostoru věnovanému tomu, co by mělo tvořit jádro práce proto mám 

jistou výhradu, na rozdíl od toho, je volba dílčích témat bohužel stále navýsost aktuální a 

z tohoto hlediska nelze příliš namítat, jen by asi bylo lepší, kdyby spolu název a obsah více 

ladil a autorka se více věnovala tomu, co nadepsala a předsevzala v úvodu.  

 

Předložená diplomová práce se kromě úvodu a závěru se práce skládá ze čtyř částí, které se 

dále člení na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Jednotlivé kapitoly jsou spíše popisné a 



zpravidla nejsou ukončeny žádným dílčím závěrem, který by přehledně shrnul nejdůležitější 

poznatky. Není vlastně ani jasné, jaké teze si v úvodu autorka práce stanovila a na co chce 

tedy najít při analýze tématu odpověď, to vyplývá snad až ze samotného závěru. První část 

práce se zabývá obecně představením Mezinárodního trestního soudu, druhá část pojednává o 

imunitách hlav států, třetí část pojednává o postavení hlavy státu před Mezinárodním trestním 

soudem a čtvrtou část tvoří již výše zmíněný stručný rozbor případu Al Bašír. Práce je 

zakončena relativně přehledným závěrem, ve kterém autorka syntetizuje své poznatky. 

 

2. Náročnost tématu: 

 

Zpracování práce vyžadovalo analýzu relevantní mezinárodněprávní úpravy, včetně recentní 

judikatury Mezinárodního soudního dvora a Mezinárodního trestního soudu. Autorka 

prokázala, že se seznámila i s řadou primárních i sekundárních informačních zdrojů. Možná, 

že se mohla alespoň krátce zmínit i o Norimberských principech, neboť postavení hlav států 

před mezinárodními trestními soudy se odráží v mezinárodním právu právě zde. Téma práce 

je možno považovat za relativně náročné, předkladatelka práce se kromě evropské úpravy 

musela seznámit s relevantní mezinárodní smluvní úpravou v dané oblasti a posuzovat je se 

znalostí základních pojmů mezinárodního práva. Traktovanou materii se jí podařilo částečně 

analyzovat a syntetizovat. V závěru nakonec dochází shrnuje podstatné těžkosti, které mohou 

být spojeny se stíháním představitelů států za porušení kogentních pravidel mezinárodního 

práva. 

 

3. Hodnocení práce: 

 

Předložená práce je, až na výše uvedenou výhradu týkající se druhé části, systematicky 

členěna, autorka se drží zvolené struktury, jazyková styl a formální úroveň jsou na slušné 

úrovni, která odpovídá požadavkům kladeným na obdobný typ prací. Při zpracování 

vycházela diplomantka z poměrně přiměřeného množství primárních a sekundárních zdrojů, 

které standardně cituje. Práci lze považovat za slušně zpracovanou. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 



Jak je uvedeno již výše, práce je po formální i obsahové stránce zpracována odpovídajícím 

způsobem. Žádné zvláštní připomínky k ní nelze mít, s ohledem na doporučený rozsah 

diplomových prací postihuje to, co mohlo být rozumně od diplomatky očekáváno.  

 

K obhajobě bych rád požádal zodpovězení otázky, jaký je rozdíl mezi funkční a osobní 

imunitou představitelů státu. 

 

5. Doporučení: 

 

Závěrem bych rád uvedl, že i přes jisté výhrady celkově práci hodnotím kladně a doporučuji ji 

k ústní obhajobě. 

 

V Praze dne 25. května 2015 
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