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Diplomová práce:  Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním právu trestním 

Resumé 

 Smyslem této diplomové práce je především ukázat, jak se posupně vyvíjelo pojetí ochrany 

kulturního dědictví v mezinárodním právu trestním, zvláštní pozornost je pak věnována vývoji 

v posledních letech, který jsem ilustroval s pomocí případu Al Mahdi, ničení kulturního dědictví 

v Timbuktu před Mezinárodním trestním soudem. Práce je rozdělena do tří částí. 

 První část je deskriptivního charakteru a jejím smyslem je vymezení základních pojmů, 

vymezení problematiky ochrany kulturního dědictví, její zasazení do mezinárodního práva, dále pak 

role mezinárodních smluv a mezinárodních organizací a konečně i to, jakým způsobem se k ochraně 

kulturního dědictví staví mezinárodní právo trestní. Důraz je zde kladen také na nastínění 

postupného vývoje v pojetí a ochraně kulturního dědictví a vysvětlení důvodů, které k tomu vedly. 

 Druhá část práce se zaměřuje především na případ Al Mahdi, který byl projednáván před 

Mezinárodním trestním soudem.  Samotnému popisu řízení před soudem předchází stručná 

charakteristika situace v Mali během předmětného období a rovněž popis lokality, která byla 

poškozena. Následuje pak určení skutkového stavu a charakteristika postupu Mezinárodního 

trestního soudu. Zvláštní pozornost je věnována rozsudku a jeho odůvodnění a především pak 

proslovu žalobce, který je klíčový pro pochopení významu celého případu a pojetí ochrany kulturního 

dědictví v něm. Na závěr druhé části se stručně zabývám několika problémy, které se v souvislosti 

s rozhodnutím v případu Al Mahdi vynořily a představují možné třecí plochy v budoucím vývoji. 

 V závěru práce shrnuji hlavní změny, které nastaly v problematice ochrany kulturního dědictví 

v mezinárodním právu trestním v souvislosti s případem Al Mahdi. Jedná se především o celkový 

rostoucí význam této ochrany a také změny v jejím pojetí. Je zde snaha ukázat celou otázku v širších 

souvislostech a zasadit ji do současného dění. 
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