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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Předložená diplomová práce nadstandardního rozsahu se zabývá vysoce aktuálním a 

zajímavým tématem, které je v české odborné literatuře dosud málo zpracované. I když není 

pojem „tranziční spravedlnost“ striktně vzato pojem mezinárodního práva, přesto se s ním i 

v tomto oboru poměrně často pracuje. Diplomant se zaměřil především na oblast 

mezinárodního trestního práva a ostatní nástroje tranziční spravedlnosti. Lze konstatovat, že 

diplomant se s úkolem úspěšně vyrovnal.    

 

2. Náročnost tématu: 

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

především s dokumenty OSN, judikaturou mezinárodních trestních tribunálů a některými 

smlouvami. Diplomant také pracoval s poměrně bohatou zahraniční odbornou literaturou (v 

angličtině), ale i s českou literaturou a internetovými zdroji. 

 

3. Hodnocení práce: 

Práce má celkem promyšlenou, logickou strukturu. Je rozdělena vedle úvodu a závěru do čtyř 

rozsáhlých, dále vnitřně strukturovaných kapitol. V úvodu autor vymezuje cíle a postupy své 

práce. Kap. 1 se zabývá vymezením pojmu „transitional justice“, který je postaven do 

souvislosti s vládou práva na národní a mezinárodní úrovni, a historickými souvislostmi. 

Předmětem kap. 2 je mezinárodní právo trestním resp. stíhání mezinárodních zločinů před 

mezinárodními a hybridními trestními tribunály, jako součást tranziční spravedlnosti. Kap. 3 

se zaměřuje na ostatní nástroje tranziční spravedlnosti. Podle autora sem patří amnestie (byť 

jsou kontroverzní v případech závažných porušování kogentně chráněných lidských práv), 

komise pravdy, odškodňování a další nástroje, včetně různých forem lustrací. Poslední 

kapitola pak přináší dvě případové studie, zkoumající aplikaci nástrojů tranziční spravedlnosti 

v Bosně a Hercegovině a budoucí (hypotetickou) aplikaci na Sýrii.             



Práce je pak zakončena spíše stručným, ale přesto výstižným a zobecňujícím závěrem, který 

hodnotí výhody a nevýhody jednotlivých nástrojů.      

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

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

jazykem, převážně bez gramatických chyb a překlepů. Třebaže autor pracoval převážně 

s anglicky psanými prameny, ovládá současně českou terminologii. Pouze výjimečně lze najít 

nepřesný překlad (jako na s. 34, mělo by být „mučení“), nebo překlep v názvu (s. 39, případ 

Erdemović). Z věcného hlediska je sporné Mezinárodní komise proti beztrestnosti 

v Guatemale za hybridní soud (s. 48). Na patřičné úrovni je práce s prameny a literaturou, 

jakož i citování. Jinak je práce na potřebné úrovni, závěry jsou jasné a přesvědčivé.  

 

Pro účely ústní obhajoby navrhuji následující otázky:  

1) Jaká je vazba pojmu tranziční spravedlnosti na vnitrostátní a ozbrojené konflikty? Zdá se, 

že autor v úvodní kapitole přijímá spíše široké pojetí konceptu, vycházející z politické změny, 

přechodu od nedemokratickému k demokratickému režimu.  

2) Jsou nástroje mezinárodního trestního práva adekvátní (a vůbec možné) v případech 

politické tranzice, která nebyla spojena ani s vnitrostátním ozbrojeným konfliktem? 

3) Je reparace (odškodňování) za porušování lidských práv pouze nástrojem tranziční 

spravedlnosti?     

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem i zpracováním představuje velmi kvalitní diplomovou práci, 

kterou plně doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího úspěšného průběhu předběžně 

hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 12.6.2016 
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