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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Autorka si jako cíl práce stanovila "objasnit vývoj mezinárodního trestního soudnictví" (s. 7). Dále si 
stanovila několik dílčích otázek (s. 7 druhý odstavec). Cíl práce v zásadě naplnila. Autorka opakovaně 
sklouzávala k tomu, že popisovala instituce, které působí v rámci mezinárodního trestního 
soudnictví a idea mezinárodního trestního soudnictví, debata o tom, co by mělo být součástí MTS a 
proč, jí unikala. Nicméně postupně se autorce podařilo tyto tendence opustit a zaměřit se skutečně 
na ideu MTS a rozšiřování oblasti MTS.    

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost příloh) 

Autorka si vybrala dosti obtížné téma - cíle práce nebylo představit instituce MTS, ale ideu MTS, její 
kritiku, diskusi o etice a MTS, lidských právech a MTS atd. Předložená BP sice není dokonalá, ale má 
dobře nakročeno a po obsahové stránce splňuje kritéria kladená na BP.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Formální úprava pokulhává zejména po stylistické stránce, nicméně konkrétních gramatických či 
interpunkčních chyb je v textu pomálu a lze konstatovat, že text plní podmínky BP. 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění níže uvedeného hodnocení) 

Jak jsem zmínila výše, předložený text má dobře nakročeno. Nicméně uvítala bych daleko hlubší 
proniknutí do MTS a debatě o smyslu MTS a možnostech reálně ideu MTS naplnit. 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři)  

V textu mj. představujete postoj USA k mezinárodnímu trestnímu soudnictví. Proč jste si vybrala 
právě USA? (představujete též Kanadu a Norsko - tyto dva státy jako propagátory MTS jsou 
srozumitelné) Co příklad USA demonstruje? Co ukazuje zajímavého?  
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