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 Posudek oponentky na diplomovou práci Jindřicha Víta na téma Způsoby urovnávání 

vnitrostátních a mezinárodních konfliktů a pojem „transitional justice“ 

 Diplomant předložil práci, jejíž obsah sice příliš neodpovídá názvu, je ale zpracována 

zajímavě a kompetentně. Práci by prospělo jasnější zaměření a větší stručnost. Jedná se vlastně 

o jakýsi obecný úvod do tzv. tranziční spravedlnosti, který dává dobrý přehled o tomto tématu, 

žádný jeho aspekt ale neanalyzuje detailněji. Je nicméně pravda, že zvláště v českém prostředí, 

kde zatím byla tzv. tranziční spravedlnosti věnována jen omezená pozornost, může být takto 

koncipovaná práce přínosná. Diplomant v práci prokazuje schopnost samostatné výzkumné 

činnosti i velmi dobrou orientaci v oblasti mezinárodního práva veřejného. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Jak již bylo řečeno, práce má dvě témata – jedno je obsažené v názvu, druhé v textu. 

Obě témata se zčásti překrývají, identická ale nejsou. Práce se neomezuje na aplikaci tzv. 

tranziční spravedlnosti v postkonfliktních situacích a ještě méně řeší otázku role a dopadů této 

spravedlnosti na „způsoby urovnávání vnitrostátních a mezinárodní konfliktů“. Název práce je 

z tohoto hlediska zavádějící. Vlastní téma práce – koncept tzv. tranziční spravedlnosti – je samo 

o sobě aktuální a zajímavé. Zpracování tématu kladlo na diplomanta vyšší nároky. K tématu 

sice je, zejména v zahraničí, k dispozici bohatá literatura (někdy se dokonce mluví o tom, že se 

vyvinulo samostatné odvětví tzv. transition studies), mnohé pojmy – včetně klíčových pojmů 

„tranzice“ a „tranziční spravedlnosti“ – ale dosud nemají na mezinárodní scéně jasné vymezení 

a totéž se týká i okruhu nástrojů, jež mají/mohou být podle názoru různých autorů v rámci 

tranzice využívány.   

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Z formálního a jazykového hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Prakticky se v ní 

neobjevují chyby či překlepy (výjimkou je např. výraz „generální tajemník“ – v práci nesprávně 

psáno s velkým „G“). Poněkud nestandardní je způsob citování za pomoci kurzívy, ovšem bez 

uvozovek. Kurzíva je přitom v textu využívána i pro jiné účely (např. názvy děl), není tak 

jednoduché odlišit, kdy jde o citáty a kdy nikoli. Úprava textu je odpovídající, diplomant měl 

pouze ohlídat to, aby nadpis netvořil poslední řádek na stránce (např. strany 118 a 120). Práce 

je psána, v mezích možností daných tématem a oborem, čtivým jazykem. Diplomant vycházel 

z nadstandardního množství primárních pramenů i sekundární literatury dostupných v čeština 

či angličtině. Ocenění si zaslouží, že se diplomant neomezil jen na „blízké“ zdroje (např. 

judikatura Evropského soudu pro lidská práva), ale čerpal rovněž ze zdrojů méně využívaných 

(judikatura Meziamerického soudu pro lidská práva, výstupy tzv. komisí pravdy aj.). 
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3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce má nadstandardní délku 127 stran (z toho 106 stran vlastního textu). 

Je to spíše na škodu věci, protože práci by prospěla větší sevřenost a menší odbíhání k různým 

dílčím aspektům, jež diplomanta během psaní zjevně zaujaly a chtěl se o ně, ne vždy nutně ve 

prospěch práce, podělit se čtenáři (např. situace v Austrálii a Novém Zélandu). Práce sestává 

z úvodu, čtyř kapitol a závěru. V úvodu diplomant nastiňuje téma: již z výčtu otázek, které si 

v práci klade (str. 10), je zjevné, že práce má ambici poskytnout o tématu obecný přehled, ne 

analyzovat některé jeho specifické aspekty. To diplomant potvrzuje i v závěru práce, kde uvádí, 

že „práce měla za cíl vytvořit systematický přehled nejdůležitějších nástrojů tranzitní 

spravedlnosti a popsat jejich mezinárodněprávní rozměr“ (str. 111). Ačkoli lze mít výhrady ke 

způsobu, jakým je v práci chápán onen „mezinárodněprávní rozměr“ (ne každý vstup cizího 

aktéra znamená zapojení mezinárodního práva), lze říci, že daný cíl práce vcelku naplnila a že 

zvolený přístup je legitimní. 

První kapitola se věnuje vymezení základních pojmů a nastínění historického vývoje 

konceptu tranziční spravedlnosti. Jde, zejména v pojmové části, o zdařilý text, ze kterého je 

zjevné, že se diplomant seznámil s klíčovými prameny a že tyto prameny podrobil kritickému 

rozboru. Druhá kapitola pojednává o mezinárodním trestním právu. Kapitola má poměrně úzký 

záběr, pojednává jen o cílech mezinárodního trestního práva a o institucích vytvořených na 

mezinárodní rovině. Mimo zájem naopak zůstává stíhání na rovině národní (kromě specifických 

mechanismů typu soudů gacaca ve Rwandě, k nimž se vrací kapitola 3.4) i různá dilemata, jež 

při stíhání zločinů minulých režimů/doby konfliktů vyvstávají (zásada legality, promlčení aj.). 

Práce také nevysvětluje, proč je mezinárodní trestní právo vyčleněno samostatně, zatímco 

všechny ostatní nástroje jsou zařazeny do jedné kapitoly. Jde o kapitolu třetí, která se zaměřuje 

na amnestie, komise pravdy, reparace a další nástroje (lokální justiční mechanismy, lustrace, 

ústavní reformy). Výčet není kompletní, je ale dostatečně reprezentativní na to, aby umožnil 

diplomantovi naplnit cíl práce uvedený výše.  

Čtvrtá kapitola nabízí dvě případové studie – jedna se věnuje Bosně a Hercegovině, 

druhá Sýrii. Volbu dvou zemí, z nichž v jedné již jsou nástroje tranziční spravedlnosti 

aplikovány, zatímco ve druhé zatím nikoli a jež obě prošli jak vleklým ozbrojeným konfliktem, 

tak obdobím autoritářského režimu, považuji za šťastné. Závěr práce shrnuje poznatky, k nimž 

diplomant dospěl. Ačkoli nelze říci, že by závěr plně zodpovídal otázky nastíněné v úvodu, 

upozorňuje aspoň na určité aspekty, jež by při hledání těchto odpovědí měly být brány v úvahu. 

Jde např. o potřebu nalezení rovnováhy mezi národní a mezinárodní rovinou či o  nutnost vzít 
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v úvahu politický, sociální, kulturní i historický kontext, v němž se konkrétní tranzice odehrává. 

Diplomantovo zjištění, že neexistuje žádný „modelový soubor opatření, která by měla být 

během společenské transformace aplikována“ (str. 110), může na první pohled působit 

triviálně, jeho zdůraznění v textu ale považuji, vedle poskytnutí obecného přehledu o nástrojích 

tranziční spravedlnosti, za hlavní přínos práce. 

4. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Jindřicha Víta na téma Způsoby urovnávání vnitrostátních a 

mezinárodních konfliktů a pojem „transitional justice“ splňuje přes některé výhrady uvedené 

v tomto posudku nároky kladené na daný typ kvalifikačních prací, a proto ji doporučuji k ústní 

obhajobě. I když se práce nezabývá přímo tím, čím by se podle názvu zabývat měla, považuji 

ji za zdařilou. Z tohoto důvodu ji, s výhradou úspěšného průběhu ústní obhajoby, předběžně 

hodnotím jako výbornou. Během obhajoby by se diplomant mohl vyjádřit k tranzici v České 

republice po roce 1989. Jaké nástroje tranziční spravedlnosti zde byly, nebo naopak nebyly 

využity? Jak diplomant hodnotí výsledky jejich aplikace? Dosáhla již Česká republika 

„cílového stavu“ (podle pojetí kapitoly 1.2.2.2)? Vykazovala tranziční spravedlnost v České 

republice nějaké specifické znaky? 

 

V Praze dne 30. května 2016 
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