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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce nadstandardního rozsahu i způsobu zpracování se zabývá tématem, které je 

na mezinárodní úrovni velmi diskutované, ale v české odborné literatuře jen zčásti 

zpracované. Nejde o téma nové, ale jeho vývoj nebyl zdaleka ukončen, a to vzhledem 

k narůstající judikatuře MTS.  

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o středně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat vedle Římského statutu a 

dalších statutů trestních tribunálů také početné judikáty, jakož i domácí a zahraniční odbornou 

literaturu. Lze konstatovat, že diplomantka se s úkolem úspěšně vyrovnala.   

 

3. Hodnocení práce: 

Diplomová práce má strukturu adekvátní zvolenému tématu. Po stručném úvodu je rozdělena 

do tří částí a závěru. První kapitola podává stručnou charakteristiku vzniku a jurisdikce 

Mezinárodního trestního soudu. Jádrem práce jsou kapitoly 2 a 3. Druhá kapitola se zabývá 

vývojem konceptu zločinů proti lidskosti a poté analyzuje skutkovou podstatu v Římském 

statutu MTS. Třetí kapitola pak analogicky rozebírá historii a současnou definici válečných 

zločinů v Římském statutu. Diplomová práce je završena dostatečně rozsáhlým závěrem, 

který zdařile shrnuje a zobecňuje dosažené poznatky. 

 

Práce dále obsahuje vedle příloh (výňatků ze statutů mezinárodních trestních tribunálů) i 

podrobný seznam základní české a zahraniční odborné literatury, smluv a soudních 

rozhodnutí, jakož i oficiálních dokumentů a internetových zdrojů. 

 

 

 



4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána velmi pečlivě, téměř bez překlepů či gramatických chyb, 

odborným a přitom srozumitelným jazykem. Práce s prameny a poznámkový aparát je na 

velmi dobré úrovni.  

Po obsahové stránce se práce v zásadě drží tématu, kterým jsou definice zločinů proti lidskosti 

a válečných zločinů. Práce je velmi dobře argumentovaná, závěry jsou jasné a přesvědčivé.  

   

Pro účely ústní obhajoby navrhuji, aby se diplomantka zaměřila především na tyto otázky: 

 

(1) Je možné tvrdit, že až přijetím Statutu ICTR se ICTY inspiroval k retroaktivnímu rozšíření 

válečných zločinů na vnitrostátní ozbrojené konflikty?  Lze dovodit z textu Statutu ICTY a 

důvodové zprávy, že jak čl. 2, tak čl. 3 byl omezen jen na mezinárodní ozbrojené konflikty? 

(2) Jak autorka chápe podmínku v čl. 8 odst. 1 ŘS MTS („zejména jsou-li páchány v rámci 

plánu či politické linie nebo v rámci rozsáhlého páchání“); jako součást definice zločinů nebo 

jurisdikční podmínku? Liší se toto ustanovení od podobné podmínky v čl. 7 odst. 1? 

(3) V čem se liší definice mučení v čl. 7 ŘS MTS od mezinárodního obyčejového práva (s. 

47)? Shoduje se tato obyčejová definice s pojetím mučení v čl. 8 ŘS, nebo spíše s definicí 

obsaženou v Úmluvě proti mučení (1984)? V čem spočívají rozdíly?     

         

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem i formou představuje kvalitní diplomovou práci, kterou plně 

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

 

V Praze dne 2.9.2015 
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