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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce standardního rozsahu i zpracování se zabývá tématem, které sice není úplně 

nové, ale je velmi aktuální, diskutované mimo jiné v orgánech OSN, včetně Mezinárodního 

soudního dvora a Komise pro mezinárodní právo. Kromě toho jde o téma v české a slovenské 

literatuře poměrně málo zpracované.   

 

2. Náročnost tématu: 

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

dokumenty, především smluvními, jakož i s vybranou judikaturou, zejm. rozsudkem MSD ve 

věci Belgie v. Senegal (2012). Bylo třeba prostudovat také poměrně rozsáhlou odbornou 

literaturu, a to zvláště zahraniční (v angličtině), zčásti pracovala též s českou literaturou. 

Diplomantka se s úkolem úspěšně vyrovnala.   

 

3. Hodnocení práce: 

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

strukturovaných kapitol. Po vlastním úvodu, ve kterém autorka deklaruje cíle a postupy 

diplomové práce, je v kap. 1 stručně popsán pojem jurisdikce z pohledu mezinárodního práva. 

Kap. 2 se stručně vrací do historie k rozsudku Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti ve 

věci Lotus, který se sice netýkal univerzální jurisdikce (s. 2), ale spíše střetu jurisdikcí a 

extrateritoriální jurisdikce. Jádrem práce jsou nejrozsáhlejší kapitoly 3 a 4, které podrobněji 

rozebírají dvě hlavní, spolu související, témata, kterými je univerzální jurisdikce a zásada aut 

dedere aut judicare. Do jisté míry exkursem, i když s tématem souvisejícím, je pak kapitola 5, 

ve které studentka představila pojem a druhy imunit některých osob vůči cizí trestní 

jurisdikci, včetně známého případu Pinochet. Práce je završená stručným, ale poměrně 

výstižným závěrem.   

 



4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

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

jazykem, s minimálním počtem překlepů a gramatických chyb (nejčastěji interpunkce). Tím, 

že diplomantka pracovala se zahraničními prameny a složitou terminologií cizího původu, 

neměla úplně jednoduchou situaci. Díky využití oficiálních překladů řady smluv však 

problémy minimalizovala. Zřejmým překlepem spojení Haagské úmluvy s r. 1954 (s. 43), ve 

skutečnosti jde o Haagskou úmluvu z r. 1970.    

Některé problémy jsou věcné. Případ Lotus není příkladem univerzální jurisdikce (s. 2). Není 

také pravda, že český trestní zákoník nazývá zásadu pasivní personality zásadou univerzality. 

Spíše tam jde o spojení do jednoho paragrafu zásady ochrany a zásady univerzality (§ 7).  

Pro účely ústní obhajoby navrhuji následující otázky:  

(1) Proč bývá univerzální jurisdikce předmětem kritiky? 

(2) Přispěl rozsudek MSD ve věci Belgie v. Senegal k vyjasnění obyčejové nebo smluvní 

povahy povinnosti aut dedere aut judicare?   

(3) V čem spočívá přínos Kodexu zločinů proti míru a bezpečnosti lidstva? 

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem představuje standardní diplomovou práci, kterou doporučuji 

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

 

V Praze dne 29.8.2014 

 

                                                                              Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
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