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Výběr a aktuálnost zpracovávané problematiky 

Autor předložené diplomové práce si vybral ke zpracování problematiku ochrany kulturního 

dědictví. Tato problematika je neoddělitelnou součástí mezinárodního práva a jako taková 

nepředstavuje nóvum. Autor se ale zaměřil na otázku ochrany v mezinárodním právu 

trestním, co s ohledem na samotný překotný rozvoj tohoto odvětví ukazuje v kontextu zvolené 

problematiky na její nepochybnou relevanci. Praktickou relevanci, ale i aktuálnost zaměření 

práce, podtrhuje rovněž aktuální vývoj relevantní judikatury mezinárodních trestních 

tribunálů, resp. konkrétně Mezinárodního trestního soudu. Jak je patrno z úvodu práce, autor 

považuje právě rozsudek MTS ve věci Al-Mahdí za stěžejní bod ve vývoji zpracovávané 

problematiky, resp. její právní úpravy.   

Lze tedy konstatovat, že si diplomant zvolil téma bezesporu vhodné pro zpracování v rámci 

diplomové práce. Zároveň se jedná o téma aktuální s potenciálem pro další bádání. Od autora 

vyžadovalo jeho zpracování dobrou úroveň orientace nejen v základních institutech 

mezinárodního práva, ale rovněž schopnost zohlednit specifika různých jeho oblastí – 

mezinárodního práva trestního, práva ozbrojených konfliktů, atd. Konečně sám autor na 

několika místech zdůrazňuje „přesahy“. 

Formální stránka, struktura práce a její obsah 

Rozsah práce lze hodnotit jako standardní. Členění práce odpovídá cílům práce 

formulovaným v úvodu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. V úvodu práce autor 

uvádí cíl práce, a to poněkud širokým způsobem, následně ale sám tento postup koriguje, 

když upozorňuje, že cílem není komplexní zpracování problematiky ochrany kulturního 

dědictví.  



Autor se nesoustředil komplexně na teoretické aspekty ochrany kulturního dědictví (v 

mezinárodním právu trestním), spíš danou část konstruoval přehledově za účelem vytvoření 

dostatečné základny pro otázky nastolené v druhé části práce tvořenou případovou studií. 

Třetí část je shrnující, s analytickými přesahy. První část působí (s ohledem na její strukturu) 

na první pohled do určité míry chaoticky, protože obsahuje na stejné úrovni (podkapitol) 

různorodé aspekty (vymezení terminologie, jednotlivé prameny úpravy, představení 

jednotlivých institucí, etc.). Lepší vnitřní členění kapitoly by tak pomohlo přehlednosti této 

části práce. Obsahově ale jednotlivé podkapitoly na sebe navazují, takže určitá prima facie 

nepřehlednost nemá reálně dopad na naplnění cílů této části práce. 

Autor opatřil práci seznamem použité literatury a zdrojů, ze kterého je patrné, že pracoval 

s dostatečným množstvím pramenů. Převládají zdroje zahraniční. Seznam literatury mohl být 

přehlednější, resp. autor mohl z důvodu přehlednosti použitou literaturu dále členit do 

jednotlivých kategorií.    

Gramatická i stylistická úroveň práce jsou odpovídající. Po formální a jazykové stránce je 

práce na požadované úrovni.  

Z hlediska obsahu je práce zpracována způsobem, který odpovídá nárokům kladeným na tento 

druh prací. Autor postupoval systematicky, je zřejmé, že se v problematice orientuje a ze 

zpracování je viditelná také angažovanost, se kterou ke zpracování přistupoval. Navzdory 

tomu, že práce je v některých částech přehledového charakteru, nelze tento fakt vykládat jako 

negativum. Autor si je plně vědom takového postupu a odůvodňuje ho na několika místech 

práce. Určitá míra popisnosti je dané části a zvolenému přístupu ke zpracování imanentní.  

Celkově je z předložené práce zřejmé, že autor nad zpracovávanou problematikou přemýšlel, 

nastudoval si příslušné zdroje a je schopný formulovat vlastní argumenty a závěry. To je 

patrné např. z faktu, že při vymezení relevantní terminologie se nesoustředí pouze na 

konstataci rozdílů mezi pojmy „kulturní dědictví“ a „kulturní statky“, ale adresuje rovněž 

dopady těchto odlišností na zpracovávanou problematiku. Schopnost formulovat vlastní 

závěry prokazuje autor zejména ve čtvrté kapitole – závěru, který nemá jen shrnující 

charakter, ale autor využívá příležitosti nabídnout celkový pohled na současný stav a možný 

další vývoj problematiky.  

 

Celkové hodnocení 



Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce je velice zdařilá. Z elaborátu je 

patrný autorův zájem o danou problematiku, vědomosti i schopnost odborně pracovat. 

Předložená diplomová práce tak dosahuje úrovně, která plně odpovídá nárokům kladeným na 

tento druh odborné práce. Na základě těchto důvodů doporučuji diplomovou práci k ústní 

obhajobě a v závislosti na výsledku ústní obhajoby ji hodnotím klasifikačním stupněm 

výborně  

 
V rámci obhajoby bude diplomant reagovat na aspekty obsažené v posudku. Dále odpoví na 

následující otázku: 

1. Autor v rámci rozboru relevantních pramenů právní úpravy uvádí také vztah/otázku 

obyčejového mezinárodního práva, podrobněji ale tuto otázku neanalyzuje. Které 

normy (a příp. v jakém rozsahu) jsou normy mezinárodního práva trestního relevantní 

pro ochranu kutlturního dědictví součástí obyčejového mezinárodního práva?  

 

 

 

 

V Praze dne 20.04.2017      
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