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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce standardního rozsahu i zpracování se zabývá tématem, které je velmi 

aktuální. Problematika okolností vylučujících protiprávnost sice není úplně nová, ale v teorii a 

praxi mezinárodního práva stále diskutovaná. Kromě toho jde o téma v české literatuře 

poměrně málo zpracované.   

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo seznámit se především s primárními 

dokumenty, především statuty mezinárodních trestních tribunálů (zejm. Římský statut MTS) a 

relevantní mezinárodní a vybranou vnitrostátní judikaturou. Bylo třeba prostudovat také velmi 

rozsáhlou odbornou literaturu, a to jak českou, tak zvláště zahraniční. Diplomantka se 

s úkolem úspěšně vyrovnala.   

 

3. Hodnocení práce: 

Práce je rozdělena vedle úvodu a závěru do tří různě rozsáhlých, dále vnitřně strukturovaných 

kapitol. Po vlastním obsáhlém úvodu, ve kterém autorka deklaruje cíle a metody diplomové 

práce, je v kap. 2 popsán pojem okolností vylučujících trestní odpovědnost v mezinárodním 

trestním právu. Diplomantka správně zdůrazňuje, že pojem okolnosti je v mezinárodním 

trestním právu používán jako obrana proti trestní odpovědnosti (defences) v širším významu 

než v českém trestním právu. Navíc se zde projevují rozdíly mezi vlivem kontinentálního 

práva a common law, což se projevuje v distinkci ospravedlnění vs. omluva. Jádrem práce 

jsou kap. 3 a 4, kde autorka analyzuje institut tísně a jednání na rozkaz nadřízeného.      

Práce je završená přiměřeně rozsáhlým (s. 61-65), ale poměrně výstižným závěrem. 

   

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 



Po formální stránce je práce napsána přehledně, srozumitelně a odborným právnickým 

jazykem, bez velkého počtu překlepů a gramatických chyb. Práce s prameny a literaturou, 

jakož i způsob citování je na dobré úrovni. Určitý problém je v tom, že diplomantka pracovala 

téměř výlučně s anglicky psanými prameny, což se projevuje v některých odborných 

termínech (např. Řád jednání a dokazování místo Procesní řád a pravidla dokazování, Status 

místo Statut).   

Po obsahové stránce je diplomová práce také na potřebné úrovni, závěry jsou jasné a dobře 

zdůvodněné. Je třeba ocenit rozbor případů, ať již z období po 2. světové válce 

(Einsatzgruppen), tak z 90. let (ICTY, Erdemović).  

Pro účely ústní obhajoby navrhuji následující otázky: (1) Lze považovat obhajobu tu quoque 

vůbec za okolnost vylučující protiprávnost? Co je jejím obsahem? 

(2) Jaký je vztah mezi tísní a krajní nouzí v MTP a stejnojmennými okolnostmi vylučujícími 

odpovědnost státu?  

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem představuje kvalitní diplomovou práci, kterou doporučuji 

k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 13.10.2014 
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