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Posudek oponenta diplomové práce Jana Beránka 

Vznik, vývoj a průběh Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku a 

Následných norimberských procesů a jejich srovnání s teoretickými východisky a 

průběhem vojenských procesů s personálem koncentračních táborů v americké 

okupační zóně 

 

Autor, Jan Beránek, předložil svou diplomovou práci na téma nepříliš často frekventované: 

tedy vypořádání se s nacistickými zločiny, konkrétně v norimberských procesech v americké 

okupační zóně v Německu.  Lze konstatovat, že jde o téma, k němuž existuje obrovské 

množství sekundární literatury, která je však velmi často zatížena ideologickými postoji 

autorů.  I proto není jednoduché se v takové literatuře orientovat a udržet si neutrální postoj. 

 

Autor pojednává téma velmi široce – práce má celkem 120 číslovaných stran (včetně titulu, 

čestného prohlášení, poděkování, obsahu, seznamu zkratek, seznamu použitých zdrojů a 

českého a anglického shrnutí).  Jádrem práce je šest kapitol, kterým předchází krátký úvod, 

a které jsou doplněny podobně krátkým závěrem.  V jednotlivých kapitolách autor podrobně 

rozebírá situaci kolem přípravy a průběhu procesů s nacistickými válečnými zločinci, a to 

nejenom z čistě právního hlediska, ale i z hlediska politického a historického.  Za velmi 

přínosné považuje oponent připomenutí podobných snah o potrestání válečných zločinců po 

první světové válce.  Pokud jde o právně odborné názory, konfrontuje autor ve své práci 

především – pochopitelně – pozice americké a sovětské justice.  Méně již je analyzována 

pozice britská a prakticky chybí pozice francouzská.  Autor vychází v práci z pramenného 

materiálu, dostupného převážně na internetových stránkách renomovaných amerických 

institucí.  Oponent oceňuje uvedení jejich úplných adres v seznamu použitých zdrojů.  Bylo 

by ale vhodné doplnit tento seznam o data příslušných přístupů. 

 

Práce je kvalitně odborně vypracována.  Z hlediska obsahu ani formy nemá oponent co 

vytknout.  Pro další rozvíjení tématu a případnou publikaci by oponent doporučoval doplnit 

práci o zdroje ne pouze americké provenience. 

 

Práci doporučuji k obhajobě.  Při obhajobě by bylo vhodné, aby autor podal bližší vysvětlení 

uplatnění retroaktivity v norimberských procesech. 

 

V Praze, dne 9. května 2017 

 

___________________________ 

JUDr. David Falada, Ph.D. 


