
1 

 

Oponentský posudek na dizertační práci JUDr. Michaely Sýkorové, LLM., na téma 

Inštitút ius cogens v medzinárodnom práve 

 Autorka si pro svou dizertační práci zvolila zajímavé a současně notně komplikované 

téma kogentních norem v mezinárodním právu. Toto téma budí dlouhodobě velkou pozornost 

a kontroverze, přesto k němu zatím zejména v českém, resp. slovenském prostředí existuje jen 

omezený okruh studií. Je tak pozitivní a užitečné, že se autorka rozhodla zabývat právě tímto 

tématem. Práce je pojata přehledně a nabízí komplexní a dobře strukturovaný pohled na 

kogentní normy mezinárodního práva. Ocenění si zaslouží rovněž to, že autorka se obvykle 

neomezuje na shrnutí názorů jiných internacionalistů, ale nabízí svůj vlastní pohled na věc 

K jistým slabinám práce naopak patří nedotaženost některých kapitol, nadměrné využívání 

názorů doktríny (na úkor reálné mezinárodní praxe) a formální úprava textu.   

1. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Předložená dizertační práce není zrovna přátelská k čtenáři (oblíbeným anglicismem 

by se dala označit za user-unfriendly). Jednoduché řádkování v kombinaci s nekonečnými 

odstavci, které mnohdy zabírají více než stránku, působí notně neatraktivně a je opravdu 

těžké, i pro člověk se zájmem o téma, je „učíst“. Práce navíc trpí značnou repetitivností. 

Čtenář se dozví určitou informaci či tezi, ta je následně vždy trochu jinými slovy několikrát 

zopakována, pak se znovu objevuje v parciálních závěrech jednotlivé kapitoly a nakonec, opět 

několikrát, v závěrech celkových. To je jedním z důvodů, proč je práce značně, a troufám si 

říci, zbytečně, dlouhá – má téměř 500 normostran. Bude-li autorka uvažovat o vydání práce, 

rozhodně doporučuji provést formální úpravy (zkrátit odstavce, omezit nadměrné opakování, 

celkově práci zestručnit apod.).  

Doporučuji také text znovu projít po jazykové stránce. Práce je sice psaná slovensky, a 

proto se mi hůře posuzuje, i tak jsem si ale nemohla nepovšimnout poměrně velkého množství 

gramatických chyb, zejména v interpunkci.  Ve slovenštině, stejně jako v češtině, má přitom 

interpunkce významotvornou roli („Jezte, děti!“ neznamená totéž jako „Jezte děti!“) a bohužel 

v textu se ona nezamýšlená změna významu občas objevuje (např. „od konzervatívnejšieho 

pohľadu, že ide o obyčajné „kolízne ustanovenie“, ktoré rieši konflikt medzi zmluvami až po 

revolučnejšie nazeranie na Chartu ako na ústavu mezinárodného společenstva“ – str. 139, 

absence čárky před „až po“ činí náhled na Chartu jako Ústavu součástí konzervativního 

pohledu, byť má jít o jeho alternativu). Práce také přebírá mnohé obraty z angličtiny, zejména 

vyčleňování příslovcí a jiných slov na počátky věty a jejich oddělování od zbytku věty 

čárkou, což ve slovenštině působí spíše rušivě.  
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Autorka v práci čerpá ze zdrojů v češtině, angličtině a francouzštině. Počet primárních 

pramenů i sekundární literatury je výrazně nadstandardní a je vidět, že autorka se opravdu 

důkladně seznámila s významnou částí dostupných zdrojů. Z formálního hlediska zarazí to, že 

bibliografie je číslována samostatně, byť se běžně považuje za součást textu dizertační práce. 

Dále zarazí způsob citování, který zvláštním způsobem kombinuje klasické poznámky pod 

čarou typické pro právní vědu s určitou formou citace harvardského stylu používaného 

v sociálních vědách. Vzhledem k tomu, že na Právnické fakultě UK existuje citační vzor, je 

škoda, že jej autorka nevyužila. Současně je nutné říci, že citace neztrácejí na přehlednosti a 

dovolují identifikovat zdroj, nejde tedy o větší problém. 

2. Cíle práce a metodologické aspekty: 

V úvodní části autorka vymezuje cíle práce a představuje svá metodologická 

východiska. Obecným cílem je „zhrnúť a kriticky zhodnotiť doterajšie poznatky v oblasti 

kogentných noriem medzinárodného práva, s poukázaním na nevyriešené a problémové 

aspekty, a obohatiť ich o nové výsledky založené na výskume relevantních medzinárodno-

právnych prameňov, vrátane praxe štátov, a doktrinálnych názorov“ (str. 3). Autorka dále 

specifikuje čtyři okruhy témat, na něž se chce v práci zaměřit a podle nichž je text z velké 

části strukturován, byť některé okruhy pokrývá více než jedna kapitola. První okruh se 

zaměřuje na původ ius cogens (kapitola 2), další na podstatu a prameny ius cogens (kapitoly 

3-4), třetí na účel ius cogens (podkapitola 2.7) a poslední na působnost, právní účinky a 

právní následky ius cogens (kapitoly 5-7).  

Rozčlenění problematiky do jednotlivých kapitol, spíše než podle okruhů, považuji za 

dobře zvolené. Práce má jasnou a uzavřenou strukturu, ve které na sebe dílčí části logicky 

navazují a kde se čtenář dobře orientuje. Určité průniky jsou snad jen mezi kapitolami 6-7, 

celkově si ale pojetí práce zaslouží pochvalu. Méně jednoznačné je hodnocení hypotéz, které 

si autorka stanovila (str. 4). Tyto hypotézy jsou z velké části zformulovány značně obecně a 

neurčitě, popř. zakotvují triviální konstatování, takže příliš nehrozí, že by je práce mohla 

vyvrátit (např. hypotézy 2 a 5). U části si pak nejsem jistá, zda je práce skutečně prokázala 

(např. hypotézy 1 a 3, viz níže). 

V podkapitole věnované metodologii autorka nejprve znovu připomíná strukturu 

práce, následně pak vyčísluje některé konkrétní metody a právní postupy, jež v práci využívá. 

K metodologii se znovu vrací v kapitole 6 věnované právním účinkům ius cogens. Toto 

rozdělení výkladu metodologie mi nepřijde šťastné. Tím spíše, že pasáže v úvodu jsou značně 

obecné, zatímco kapitola 6.1 se pokouší o podrobnější rozbor. Vyvstává tak otázka, zda je 
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zkoumání účinků kogentních norem metodologicky odlišné od zkoumání podstaty těchto 

norem či následků jejich porušení. A zda induktivní metoda, kterou autorka prosazuje (byť ne 

příliš úspěšně aplikuje) v kapitole 6, by se podle ní měla využít také v dalších částech práce, 

nebo nikoli. K této otázce by se autorka mohla vyjádřit během obhajoby. 

3. Obsahová stránka práce: 

Dizertační práce podává komplexní a ucelený výklad týkající se kogentních norem 

mezinárodního práva. Autorka nejprve zkoumá historické, resp. filozofické kořeny ius cogens 

a dospívá k závěru, že koncept vychází z  jusnaturalismu, právního pozitivismu a analogie 

s veřejným pořádkem. Kogentní normy nejsou identické se závazky erga omnes, s konceptem 

mezinárodního veřejného pořádku a s institutem nederogovatelných lidských práv (byť ono 

odlišení, zejména od závazků erga omnes, není v práci vždy respektováno). Institut ius cogens 

je podle autorky „akceptovaný medzinárodným společenstvom“ (str. 34) a byl součástí 

mezinárodního práva již před kodifikací ve Vídeňské úmluvě o smluvním právu z roku 1969. 

Kogentní normy postrádají jednotnou doktrinální definici, lze je ale vymezit za pomoci znaků 

zakotvených v článku 53 Vídeňské úmluvy, tedy všeobecné závaznosti, univerzálního přijetí, 

nemožnosti derogace a omezení změny. Z hlediska pramenů, v nichž jsou normy ius cogens 

zakotveny, se autorka kloní k názoru, že mohou být obsaženy v jakémkoli z hlavních pramenů 

mezinárodního práva (obyčej, smlouva, obecné právní zásady) za předpokladu, že zde 

existuje opinio iuris cogentis. 

Kogentní normy se podle autorky uplatňují od svého vzniku do svého zániku, působí 

všude bez teritoriálního omezení a jsou jimi vázány všechny subjekty mezinárodního práva. 

Práce také nabízí krátkou úvahu o tom, jaké konkrétní normy by mohly spadat do jus cogens. 

Jde, přinejmenším, o „zákaz pirátstva, zákaz otroctva a obchodu s otrokmi, zákaz genocídy, 

zákaz agresie, zákaz vojnových zločinov, zákaz zločinov proti ľudskosti, zákaz mučenia, zákaz 

apartheidu a (zákaz narúšať) seba-určovacie právo národov“ (str. 100). Kogentní normy 

vyvolávají různé právní účinky, mezi něž se řadí neplatnost odporujících smluv či smluvních 

ustanovení, neplatnost odporujících jednostranných právní aktů, neplatnost odporujícího 

obyčeje a nemožnost právní existence státu vzniklého v rozporu s ius cogens. Dopad 

kogentních norem na jurisdikci mezinárodních judiciálních orgánů či na institut imunit je 

naopak podle autorky sporný. Práce též uvádí, že porušení kogentní normy spouští zvýšený 

režim odpovědnosti státu (překvapivě nikoli jiných aktérů, ti z rozboru zmizely) a někdy vede 

k individuální trestní odpovědnost (někdy ne, přičemž kritéria nejsou v práci ani naznačena). 

Kogentní normy lze vymoci za pomoci stejných nástrojů, jež jsou k dispozici u norem 

dispozitivních, se všemi omezeními, která to přináší.  
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Problematika je zpracována nejen přehledně, ale i velmi kompetentně. Autorka 

osvědčuje, že je zkušenou výzkumnicí v oblasti mezinárodního práva a dobře se v této oblasti 

orientuje. Text hojně čerpá z prací jiných internacionalistů, jejich názory jsou ale podrobeny 

kritické reflexi a autorka neváhá formulovat své vlastní postoje a náhledy. Celkově tedy práci 

hodnotím velmi pozitivně. Současně je ale vhodné v tomto posudku upozornit na některé 

obecnější nedostatky, jimiž práce trpí.  

1. Prvním je to, že práce až příliš staví na doktríně mezinárodního práva a materiálech 

Komise OSN pro mezinárodní právo a málo naopak čerpá z reálné praxe mezinárodního 

společenství. To je zvláště zarážející v kapitole 6, jež několikrát zdůrazňuje, že je třeba 

právní účinky dovozovat induktivně, reálně to ale příliš nečiní (odkazy na logiku jsou 

výrazně častější než odkazy na praxi). Stejnou slabinou trpí i další části práce. Nejsou 

výjimkou pasáže, v nichž autorka uvádí, že určitá závěr má oporu v praxi – a to pak 

nedokládá příklady této praxe, ale názory doktríny, že taková praxe existuje (viz str. 34 či 

90). To činí některé závěry práce, třeba ten, podle nějž je institut ius cogens široce 

akceptován a tato akceptace jde zpět před rok 1969, jen těžko ověřitelné.  

2. Druhým nedostatkem je, že autorka je občas natolik přesvědčená o určitém náhledu, že 

jeho potvrzení vidí i tam, kde se jeho přítomnost jeví jako sporná. Odtud pak četné odkazy 

na to, co určité texty či rozsudky údajně implikují či co je v nich prý implicitně obsaženo 

(např. str. 17, 24, 67 atd.).  

3. Zatřetí, práce někdy dospívá k závěrům, jež nepůsobí zcela přesvědčivě, popř. je autorka 

sama zpochybňuje. 

 Prvním příkladem je diskuse o filozofických východiscích ius cogens. Autorka několikrát 

píše, že těmito východisky jsou, společně, iusnaturalismus, pozitivismus a analogie 

s veřejným pořádkem (např. str. 16). Dává ale rozdílnou interpretaci toho, čím jsou 

přístupy zastoupeny. Třeba pozitivistický element je jednou spatřován v nutnosti konsensu 

(str. 16 či 79), jindy v tom, že norma je vyjádřena v pozitivních pramenech práva (str. 34). 

Druhý znak přitom není nijak specifický pro právní pozitivismus a rozhodně není pravda, 

že, jak autorka uvádí, „naturalizmus /…/ má problém ustáť vyjadrenie kogentnej normy v 

konkrétnom právnom prameni“ (str. 34). Nemá, zachycení normy v pozitivním pramenu 

práva neodporuje iusnaturalistickým východiskům, a není proto samo o sobě vyhrazeno 

pozitivismu.  

 Další příklad nabízí část věnovaná pramenům ius cogens. Autorka tvrdí, že kogentní 

norma může vycházet z jakéhokoli hlavního pramene mezinárodního práva, současně ale 
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trvá na tom, že je zde vždy třeba opinio iuris cogentis. Toto opinio přitom podle všeho 

nemusí být vyjádřeno ve výchozím pramenu, např. smlouvě, přistupuje k němu odděleně. 

Je-li tomu tak, nabízí se otázka, zda se pramenem kogentní normy skutečně jeví (jen) 

výchozí pramen, třeba ona smlouva, nebo zda požadavek na přítomnost opinio iuris 

cogentis vnáší do situace změnu. 

4. Začtvrté, výše jsem ocenila snahu autorky zformovat si na jednotlivé otázky vlastní názor. 

Tato snaha, bohužel, není zcela důsledná. Např. v kapitole o personální působnosti ius 

cogens, kterou považuji za potenciálně velmi zajímavou, se autorka standardně omezuje 

na to, že shrne existující názory. Bez hlubší analýzy zůstává např. názor Kolba, podle nějž 

kogentní normy nemusejí zavazovat všechny aktéry ve stejné míře. Větší zájem by si 

zasloužila také otázka závaznost norem ius cogens vůči jiným než státním aktérům, kterou 

autorka nijak uspokojivě nezodpovídá. 

V práci se objevují také některé drobnější nepřesnosti či omyly, namátkou uvádím pár 

příkladů: 

 Koncept spravedlivé války se nerodí až v období vrcholné scholastiky, jak autorka uvádí 

na str. 8, má kořeny již v římském právu a ve scholastice rané (u sv. Augustina). 

 Právní pozitivismus na jusnaturalismus nenavazuje, představuje jeho alternativu (str. 8). 

 Pravidla diplomatického práva nejsou nejlepším příkladem závazků erga omnes (str. 23). 

Ano, na jejich dodržování má určitý obecný zájem mezinárodní společenství jako celek, to 

ale platí pro všechna pravidla mezinárodního práva. Vždy je zde obecný zájem, aby právo 

bylo dodržováno a režim se nezhroutil. V tomto pojetí by ovšem účinky erga omnes měla 

všechna pravidla mezinárodního práva, což si autorka jistě nemyslí. 

 V kapitole o časové působnosti autorka uvádí, že některé kogentní normy platí jen po 

časově omezené období a jako příklad uvádí normy mezinárodního humanitárního práva, 

jež se aplikují jen za ozbrojeného konfliktu (str. 84). V tomto bodě autorka podle mého 

názoru nesprávně směšuje časovou platnost normy s podmínkami její aplikace.  

 Nejsem si jistá, zda argument, podle nějž v případě Eichmann došlo k retroaktivní aplikaci 

izraelského práva (str. 84), něco vypovídá o retroaktivní aplikaci kogentních norem práva 

mezinárodního. Souzení Eichmanna bylo odůvodněno právě tím, že instituty válečných 

zločinů a zločinů proti lidskosti znalo mezinárodní právo již během druhé světové války. 

 V kapitole o jednotlivci (str. 94-95) autorka směšuje pozici beneficiáře a aktéra vázaného 

kogentními normami. To, že jednotlivec profituje z kogentních norem např. v oblasti 

lidských práv, samo o sobě neznamená, že je těmito normami vázán. 
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 Na str. 142 zmiňuje autorka případ Al-Jedda. Je zvláštní, že nechává stranou nepochybně 

známější a relevantnější případ Kadi, Yusuf a Al-Barakaat, řešený soudními orgány EU, 

ve kterém byla otázka hierarchie norem a vztahu článku 103 Charty OSN a ius cogens 

přímo řešena. Případ je přitom v práci zmíněn v jiné souvislosti (str. 80). 

4. Závěry a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Předložená práce je, před dílčí výhrady uvedené v posudku, kvalitním výsledkem 

důkladného výzkumu opřeného o velké množství primárních pramenů i sekundární literatury. 

Autorka v práci plně osvědčuje svou schopnost samostatné vědecké práce, kterou ostatně 

potvrzují i její další aktivity (publikace, výuka, konferenční příspěvky aj.). Práce sice nedává 

odpovědi na všechny otázky týkající se ius cogens, to od ní ale vzhledem ke složitosti 

konceptu není ani možné očekávat. Přínosný je již fakt, že dané otázky, v česko-slovenském 

prostředí mnohdy poprvé či po delší pauze, nastoluje, že poskytuje dobrý přehled názorů, jež 

se v doktríně objevují, a že se sama snaží zformulovat a obhájit svůj vlastní názor. S ohledem 

na uvedené skutečnosti práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertačních prací. Během obhajoby by se autorka vedle připomínek uvedených výše mohla 

vyjádřit k následujícím otázkám: 

1) Co přesně znamená, že jednotlivci „spadajú pod  pôsobnosť kogentních noriem“ (str. 96). 

Jsou jimi vázáni? Pokud ano, platí to pro všechny kogentní normy? A jaké důsledky to pro 

jednotlivce má (má zde např. smysl mluvit o nemožnosti derogace)? 

2) Za nejstarší pravidlo jus cogens označuje autorka zákaz pirátství (str. 100). Skutečně 

mezinárodní právo takový zákaz – ještě navíc kogentní – zná? Pokud ano, vůči komu 

směřuje a jak se projevují jeho účinky? 

3) Na počátku července 2017 byla uzavřena Smlouva o zákazu jaderných zbraní, pro jejíž 

přijetí hlasovalo 120 států světa. Smlouva zakotvuje zákaz použití jaderných zbraní, který 

je označen za protiprávní a porušující zásady humanity a morálky. Podobná vyjádření 

najdeme již dříve v řadě rezolucí Valného shromáždění, prohlášení států či vyjádření 

nevládních organizací. Lze z toho vyvodit, že zákaz použití jaderných zbraní, popř. jiná 

pravidla obsažená ve smlouvě mají kogentní povahu a zavazují i státy, jež jednání 

bojkotovaly (včetně České republiky a Slovenska)? 

 

V Praze dne 15. srpna 2017 

 

                                                                   Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA 


