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 Předložená disertační práce v rozsahu cca 170 stran je věnována jednomu 

z dlouhodobě aktuálních, politicky velmi citlivých a obtížných témat mezinárodního práva. 

Sám fakt, že mezinárodní společenství muselo čekat celých 12 let po dokončení práce 

římské diplomatické konference v roce 1998 na splnění vytýčeného úkolu a ucelení 

Římského statutu Mezinárodního trestního soudu na revizní konferenci v Kampale v podobě 

vypracování a doplnění definice zločinu agrese, je toho nejlepším, a i pro laiky 

srozumitelným, dokladem. Nicméně, jak přesvědčivě ukazuje disertační práce, ani 5 let po 

Kampale není všem složitostem, problémům a odkladům plné aplikace Římského statutu 

zdaleka konec. A nejedná se jen o částečně i v rámci  kampalské revize předvídané či 

předvídatelné „technologické lhůty“ a různě skloňovaná data v letech 2017 a 2018, ale i o 

velmi komplikované otázky výkladu, vzájemné provázanosti a charakteru kampalských 

dokumentů a jejich ustanovení a důsledků ve vztahu k bezproblémovému fungování 

Římského statutu v nové podobě. To vše je předmětem zkoumání a hledání odpovědí i této 

disertační práce. 

 Autor posuzuje danou problematiku z mnoha aspektů (možná, že až z příliš mnoha), 

jakkoli si hned v úvodu klade jako hlavní a stěžejní otázku, zda takto vytvořená kampalská 

Definice zločinu agrese může být  aktivována v dohledné době po 1.1.2017 a zda může 

efektivně fungovat.  

            Práce je členěna do osmi kapitol. Ke zvolené struktuře práce má oponent poměrně 

zásadní výhrady, neboť tuto volbu nepovažuje za úplně šťastnou z toho důvodu, že je jednou 

z hlavních příčin určité nepřehlednosti celé práce, kdy místo toho, aby výklad návazně plynul 

v logické propojenosti, musí si pomáhat odkazy na konečné dotažení či vyřešení 

zkoumaného problému v jiné kapitole, na jiném místě, nebo naopak zbytečně opakovaným 

nastolováním stejného problému, relativně bez větší návaznosti (byť třeba i z jiného, často 

v daném kontextu pouze marginálního pohledu).  

           To působí na první pohled i poněkud komplikovaným, až zmatečným dojmem. A 

popravdě, vyvolává jistý myšlenkový diskomfort i pro ne zcela nepoučeného čtenáře. Ten by 

třeba konkrétně téměř jistě očekával nejprve výklad definice skutkové podstaty zločinu 

agrese v čl.8 bis (kap.5), v návaznosti na předchozí výklad o pojmu agrese v mezinárodním 

právu (kap. 3), a až následně zkoumání jurisdikce ratione loci, ratione personae a ratione 

temporis a vstup v platnost a aktivaci definice (kap. 6 a 4). 



             Na druhé straně je třeba přiznat na obranu disertanta, že uchopení, pochopení a 

uspořádání celého balíku nejrůznějších problémů, doktrinálních a jiných výkladů, názorů, 

koncepcí a konstrukcí, celé škály kritických připomínek všeho druhu, nabalujících se na ne 

vždy zcela dokonalé, často jen kompromisní, ale i přímo kontradiktorní či tápající formulace 

kampalských a jiných souvisejících dokumentů, je extrémně obtížné.  

            Současně to ale umožňuje prokázat míru ovládnutí základních vědeckých metod 

práce, od historické a právní analýzy až po metodu komparace, interdisciplinárního přístupu, 

aplikaci metod výkladu mezinárodních smluv a schopnost formulace syntetizujících závěrů, 

včetně úvah de lege ferenda. 

S ohledem na to, co je uvedeno výše, je možno přistoupit k vyjádření se i k věcné 

stránce disertace. Přes dílčí připomínky k některým pasážím a formulacím a při respektování 

některých i mírně odchylných pohledů autora a názorů oponenta, lze konstatovat, že 

nejcennějšími částmi celé práce jsou právě klíčové kapitoly 4, 5 a 6. V nich, i přes někdy 

velmi komplikované (až tu a tam i nadbytečné) úvahy, analýzy a formulovaná vyjádření, 

autor prokázal schopnost soustředěné vědecké práce, ambici zvládnout náročnou materii, 

způsobilost orientovat se v ní a nabídnout i obhajitelné závěry. Dílčí i souhrnné závěry práce 

jsou dostatečně odůvodněné a z hlediska oponenta akceptovatelné.  

Poněkud překvapivě kontrastně působí ovšem kapitoly 2, 3 a 7, které reflektují 

historickou a mnohokrát zpracovanou a všeobecně známou související materii a teoretickou 

bázi. Těm pohříchu srovnatelná péče ale (možná, že právě proto) zjevně věnována nebyla, a 

patří proto dle názoru oponenta ke slabším místům celé práce. Trestněprávní pohledy a 

aspekty hmotné a procesní pro účely tohoto posudku ponechává oponent v zásadě stranou, 

popř. předpokládané diskusi v rámci obhajoby.   

Pro účely ústní obhajoby lze navrhnout, aby doktorand blíže a kompaktněji vysvětlil 

svůj názor na povahu, úlohu a vzájemné vztahy Definice, Rezoluce a Porozumění z hlediska 

mezinárodního smluvního práva. Dále by jistě bylo rovněž na místě doplnit ústně i kapitolu 7 

o nepominutelný fakt a podstatu problematiky kampalskými změnami vyvolané novely 

našeho trestního zákoníku, která s účinností od 1. 1. 2014 nově upravuje v § 405a právě 

skutkovou podstatu zločinu agrese. Stejně tak by zmínku zasloužila i problematika 

provedené ratifikace další kampalské změny čl. 8 Římského statutu vzešlé z tzv. belgického 

návrhu. 

Po formální stránce má předložená dizertační práce odpovídající úroveň. Po stránce 

jazykové je psána (až na skutečně dílčí zanedbatelné excesy- viz např. str. 100 či 147) 

odborným stylem, používána je v zásadě i náležitá odborná terminologie. Práce obsahuje 

relativně málo překlepů, bohužel není prosta několika pravopisných (viz např. str. 37) či 

poměrně četných interpunkčních chyb. Obsahuje přes 300 zpracovaných odkazů a citací, má 

rozsáhlý seznam literatury a ostatních použitých pramenů. 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

                               JUDr. Milan  B e r á n e k 

V Praze dne 20.září 2015  


