
Stručný posudek školitele na disertační práci JUDr. Michaely Sýkorové: Inštitút ius 

cogens v medzinárodnom práve 

 

Doktorská disertační práce nadstandardního rozsahu (228 s. vlastního textu + přílohy) 

i úrovně zpracování se zabývá tématem, které sice nepatří mezi nová, ale v české a slovenské 

literatuře nebylo dosud v takovém rozsahu zpracované. Vzhledem k současnému projednávání 

tématu Kogentní normy obecného mezinárodního práva (jus cogens) v Komisi OSN pro 

mezinárodní právo jde také o aktuální práci. 

Rozsah práce je sice v českých a slovenských poměrech větší než běžný, ale do značné 

míry odpovídá šíři a složitosti zpracovávaného tématu. Doktorandka se totiž rozhodla 

zpracovat téma komplexně, to znamená nejen z hlediska definice a účinků kogentních norem 

v rámci smluvního práva, ale také s přesahem do problematiky vzniku států, jurisdikce a 

imunit, jakož i režimů odpovědnosti za porušení kogentních norem (odpovědnosti států i 

mezinárodní trestní odpovědnost jednotlivce).     

 Právě toto rozkročení zdůvodňuje i zvolenou strukturu práce. Po stručném úvodu, ve 

kterém je shrnutý stav řešení problematiky, cíle, metody a hypotézy práce, následuje kapitola 

2., která podrobně zkoumá filozoficko-právní východiska a právní povahu ius cogens. 

Správně ukazuje i na určité analogie s vnitrostátním právem a odlišuje instituty 

mezinárodního práva podobné ius cogens. Další kapitola (3.) se zaměřuje na definiční znaky 

ius cogens. Na to navazuje v kap. 4 rozbor možných formálních pramenů kogentních norem. 

Následuje kapitola věnovaná působnosti kogentních norem. 

 K jádru a hlavnímu přínosu práce nesporně patří rozsáhlá kap. 6., ve které autorka 

zkoumá právní účinky ius cogens. Základním právním účinkem je invalidující účinek, tj. 

neplatnost normy, která je v normativním konfliktu s ius cogens. Autorka se nespokojuje s 

notoricky známými účinky ve sféře smluvního práva (i zde ukazuje více problémů, včetně 

výhrad ke smlouvám a aplikace článku 103 Charty OSN), ale také mapuje účinky na 

jednostranné akty, v obyčejovém mezinárodním právu, na vznik států a územní zisky, účinek 

na otázku jurisdikce mezinárodních soudů, univerzální jurisdikci států a imunity států a jejich 

představitelů. Nevyhýbá se ani nelehké otázce vztahů kogentních norem inter se. Podobně  

důležitá je i kap. 7., která je zaměřena na právní následky porušení kogentních norem a jejich 

vynucování. 

 Každá kapitola obsahuje na konci parciální závěry, které však nenahrazují dostatečně 

rozsáhlé a výstižné celkové závěry (s. 222-228). Práce navíc obsahuje předepsané shrnutí v 

slovenském a anglickém jazyce a velmi rozsáhlý seznam použitých pramenů a literatury. 



Práce s prameny a literaturou je na vysoké úrovni. Práce je napsaná přehledně a srozumitelně, 

závěry jsou jasné a dobře argumentované.           

           Je skutečností, že práce vychází především ze studia a kritické analýzy bohaté světové 

vědecké literatury, ale i českých a slovenských zdrojů. Autorka pracuje i s judikaturou 

mezinárodních soudů. V menší míře je zkoumána praxe států. Na druhé straně je nutno uznat, 

že zvolené téma je svou povahou tématem z teorie mezinárodního práva, pro které se právě 

tento způsob práce jeví jako adekvátní.   

 Práce JUDr. Michaely Sýkorové podle mého názoru přináší nové poznatky a 

nadstandardním způsobem splňuje požadavky na disertační práce, proto ji plně doporučuji 

k obhajobě. 

 

V Praze dne 7.8.2017 

 

                                                                                                Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

     


