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Abstrakt 

Genderové násilí v Mexiku je problém, který dlouhodobě ovlivňuje tamní společnost. 

Jeho nejextrémnější podoba ve formě feminicidií, tedy genderově orientovaných vražd 

žen, se zde objevuje v tak velkém měřítku, že se již jedná o strukturální problém. Mexiko 

je jednou ze zemí s nejvyššími počty takových případů v Latinské Americe, nedostatečná 

a neefektivní opatření ze strany státu však umožňují jejich často beztrestné páchání. 

Předkládaná práce má za cíl přiblížit čtenáři tuto problematiku a vysvětlit koncept 

feminicidia v daném kontextu ve své komplexnosti. Za tímto účelem je zde provedena 

analýza procesu u dvou vybraných případů, a to od jejich spáchání až po jejich rozhodnutí 

soudními instancemi, které se v obou případech staly významnými milníky. Jsou zde 

sledovány faktory, které se zasloužily o zmíněný výsledek a následně je provedena 

komparace vysledovaných kauzálních mechanismů v jednotlivých procesech. Jak již bylo 

zmíněno, případy nebyly vybrány nahodile. Nejen že jsou důležité pro jejich rozsudky, 

ale navíc se staly ve dvou mexických státech s tradičně vysokým počtem feminicidií, tedy 

v Chihuahuě a Estado de México. Výsledky analýzy naznačují, že přestože je Mexiko 

státem, jenž podepsal ty nejdůležitější mezinárodní úmluvy na ochranu práv žen, jeho 

aktivita v prevenci a trestání genderově orientovaných vražd je nedostačující. V obou 

případech tak hraje zásadní roli občanská společnost, bez které by se jen těžko podařilo 

dovolat práva.    

 

Abstract 

Gender violence in Mexico is a problem that affects its society on a long-term basis. Its 

most extreme form known as feminicide, that is a gender-based murder of women, 

appears with so much frequency that it can be considered a structural problem yet. Mexico 



   

is one of the countries with most cases in Latin America, however, insufficient and 

ineffective measures taken by the state facilitate their perpetration which is often immune 

from prosecution. This thesis aims to approximate the issue to the reader and explain the 

concept of feminicide in given context within its complexity. For that purpose, a process 

tracing analysis of two selected cases is done; starting from their perpetration to their 

sentencing by judicial instances. The sentences of both cases became very important 

milestones. The factors that contributed to the outcome are tracked and afterwards 

a comparison of tracked causal mechanisms is done. As it was already mentioned, the 

cases were not selected randomly. Not only are they important for their sentences, but 

moreover they took place in two Mexican states with traditionally high numbers of 

committed feminicides, that is in Chihuahua and Mexico State. The results of the analysis 

suggest that even though Mexico has signed the most important international conventions 

about women´s rights protection, its activity in order to prevent and punish gender-based 

murders is insufficient. In both cases civil society plays an important part of the process; 

without its activity it hardly would have achieved justice.  
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Úvod 

 Tématu genderového násilí se dnes v Mexiku věnuje již mnohem více pozornosti, 

než tomu bylo několik dekád nazpět, přesto ale zůstává v tamní společnosti palčivým 

námětem lidskoprávních debat. V mé diplomové práci jsem se rozhodla zabývat tímto 

fenoménem, a to konkrétně jeho nejextrémnější formou feminicidiem, což je obecně 

označení pro genderově motivované vraždy žen. Geografické zasazení mé práce do 

Mexika není náhodou, a to již z několika důvodů. Tím první je fakt, že autorkou konceptu 

feminicidia je mexická antropoložka a feministka Marcela Lagarde. Ona takové vraždy 

v mexickém kontextu nevnímá pouze jako nezávislé a ojedinělé případy, ale jako 

strukturální problém, kdy neaktivita a beztrestnost ze strany státu umožňuje jejich páchání 

v masovém měřítku. Latinská Amerika je obecně oblastí s vysokým výskytem daného 

druhu násilí a Mexiko se řadí mezi země s nejvíce případy. Druhým důvodem je tedy 

četnost feminicidií v Mexiku, kterých se zde dle informací poskytnutých Národním 

institutem statistiky a geografie spáchalo celkem 22 482 mezi lety 2007-2016. To 

znamená, že v průměru každé 4 hodiny byla násilně zavražděna jedna žena či dívka. 

Neposledním důvodem je poté i zarážející fakt, že Mexiko je velice aktivní, co se týče 

podpisů různých mezinárodních úmluv v oblasti lidských práv. Přestože z těchto úmluv 

vyplývají různé závazky v oblasti prevence násilí, reálně nemají na činnost státu žádný 

významný dopad. V práci takové úmluvy zmíním a ukážu, že nejsou ze strany státních 

autority respektovány.   

 V empirické části se zaměřím na dva vybrané případy feminicidií, které se staly 

významnými milníky v dané problematice jak na národní, tak mezinárodní úrovni. První 

z nich se stal v roce 2001 ve státu Chihuahua na severu Mexika a dostal se až 

k Meziamerickému soudu pro lidská práva, který vynesl naprosto bezprecedentní 

rozsudek důležitý pro celosvětové vnímání daného problému. Mimo jiné poprvé v historii 

odsoudil jako viníka stát Mexiko, a to za nedostatečné vytvářené podmínek pro nepáchání 

této trestné činnosti. Ten druhý se stal v roce 2010 ve státu Estado de México a byl to 

vůbec první případ feminicidia, který se v Mexiku dostal až k Nejvyššímu národnímu 

soudu pro spravedlnost. Ten rozhodl, že od dané chvíle musí být každá budoucí násilná 

smrt ženy v Mexiku vyšetřována s genderovou perspektivou dle přesně stanovených 

postupů. U těchto případů tedy provedu kvalitativní výzkum za použití metody analýzy 

procesu, skrze níž ukážu na kauzální mechanismy ve vybraných případech. Pomocí těchto 
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záchytných bodů lépe přiblížím koncept feminicidia, ukážu, jak se dospělo v konkrétních 

případech k daným výsledkům a v závěrečné kapitole procesy porovnám.  

 Věřím, že moje práce obohatí česky psanou literaturu, ve které se sice píše 

o genderovém násilí, přímo o feminicidiích v ní ale zatím mnoho nenajdeme. Prací bych 

tedy chtěla o daném fenoménu rozšířit povědomí a upozornit na jeho závažnost.  
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1. Teoretický nástin genderového násilí a jeho 

nejextrémnější formy feminicidia 

V této kapitole vymezím základní pojmy užívané v mé práci, kterými jsou: genderové 

násilí, femicidio a feminicidio. V jednotlivých podkapitolách se budu zabývat koncepty 

různých autorů. Stěžejní pro mou práci bude zejména podkapitola týkající se feminicidia 

a jeho pojetí autorkou Marcelou Lagarde. Její koncept je klíčový zejména proto, že 

rozlišuje mezi femicidiem a feminicidiem. Uvedu tedy, v čem se dle ní liší a tohoto 

rozlišení se budu držet i v mé diplomové práci.  

1.1 Koncepty genderového násilí 

Násilí založené na genderu neboli genderově orientované násilí je velice běžným 

fenoménem, jehož kořeny sahají do daleké minulosti. Jedná se o násilí, které může být 

namířeno jak na muže, tak na ženy, přestože ve většině případů jsou obětmi právě ženy; 

z tohoto důvodu se v debatách o genderovém násilí zpravidla míní násilí páchané na 

ženách a dívkách.1 Empirické výzkumy ukazují, že tento typ násilí se praktikoval již 

v primitivních společnostech. Zahrnoval mimo jiné interpersonální násilí, mužskou 

dominanci a separaci osob na základě jejich pohlaví.2 Navzdory tomuto faktu, daná 

tématika se na mezinárodním poli dlouho nepovažovala za relevantní a stalo se tomu tak 

až před několika desítkami let. Přestože se například téma rovnoprávnosti žen vyskytlo 

v několika mezinárodních deklaracích a úmluvách týkajících se lidských práv již dříve, 

pomyslným otevřením dveří pro debatu o genderovém násilí se stal až rok 1979, kdy 

Valné shromáždění OSN přijalo Úmluvu o odstranění všech forem diskriminace žen 

(Convention on the Eliminiation of All Forms of Discrimination, CEDAW).3 Od této 

chvíle se problematika genderové diskriminace dostala do širšího povědomí. Bylo tomu 

roku 1992, kdy se explicitně definovalo genderové násilí v Obecném doporučení 

č. 19 CEDAW jako: „násilí prováděné na ženě z důvodu jejího pohlaví nebo takové 

násilí, které ji postihuje neúměrným způsobem; zahrnuje akty, jenž způsobují fyzické, 

                                                 

1Gender-based violence. In: United Nations Population Fund (UNPF) [online]. UN, 2017 [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: 
https://www.unfpa.org/gender-based-violence  
2 MATUD, Pilar. Violencia de género. Castelló de la Plana: Universitat Jaume, 2009, s. 13-28. 
3 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW): Overview of the 
Convention. UNITED NATIONS: UN Women [online]. 2009 [cit. 2018-07-13]. Dostupné z: 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/  

https://www.unfpa.org/gender-based-violence
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
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duševní nebo sexuální újmy či utrpení, výhružky takovými činy, nátlak a jiná odpírání 

svobody“.4  

V globálnějším měřítku se poté genderové násilí definovalo o rok později, tedy 

v roce 1993 na Druhé světové konferenci o lidských právech OSN pořádané ve Vídni, 

které se zúčastnilo celkem 171 států. Tam bylo genderové násilí definováno jako: 

„veškerý akt násilí založený na příslušnosti k ženskému pohlaví oběti, ze kterého vyplývají 

nebo mohou vyplynout újma či utrpení fyzického, duševního či sexuální charakteru; stejně 

tak jako výhružky danými akty, nátlak nebo libovolné odpírání svobod, a to provozované 

jak v osobním, tak ve veřejném životě“.5 Jak tedy zmiňuje OSN, jedná se jinými slovy 

o násilí, kterému jsou podrobeny ženy pro pouhý fakt příslušnosti k ženskému genderu. 

Až na této konferenci se poprvé výslovně uznala „lidská práva žen“ a přijala se celistvá 

strategie pro jejich začlenění do mechanismů OSN týkajících se lidských práv.6  

Pozornost na rozšířenost genderového násilí ve společnosti se v současnosti snaží 

přilákat mezi jinými i Mary Elsberg, zakladatelka Globálního ženského institutu (Global 

Women´s Institute) na Univerzitě George Washingtona a výzkumná pracovnice v dané 

oblasti. Ona upozorňuje na fakt, že tento druh násilí je ten nejčetnější akt zneužívání 

lidských práv, přestože je, dle jejího názoru, jako takový nejméně uznávaný. Elsberg 

definuje genderové násilí jako: „násilí páchané na ženách a dívkách, které zahrnuje jejich 

fyzické, sexuální, duševní a ekonomické zneužívání“. Poukazuje také na skutečnost, že 

kdyby se stejné činy páchaly například na někom známém, byly by zcela jistě zákonitě 

potrestány. Tak tomu ale není v případě vykonávání daného násilí mužem na ženě, 

zejména v rodinném prostředí se takové chování často přehlíží.7 

Americká autorka zabývající se danou problematikou Mary P. Koss přikládá 

důležitost zejména disproporcím mezi stereotypy jednotlivých pohlaví. Zdůrazňuje, že 

pro pochopení genderového násilí je nezbytné nejprve zanalyzovat nerovnosti v distribuci 

moci mezi muži a ženami, a to zejména v právní, ekonomické, ale i fyzické oblasti. Tyto 

nerovnosti hluboce ovlivňují sociální konstrukci jednotlivých genderů, která následně 

                                                 

4 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW): General recommendations: 

General Recommendation No. 19 (llth session, 1992). UNITED NATIONS: UN Women[online]. 2009 [cit. 2018-07-13]. Dostupné z: 
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/  
5HUACUZ, María. La violencia de género como problema interdisciplinario. SAUCEDO, Irma. Violencia contra las mujeres en 

México. D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011, s. 63-88. 
6 La Eliminación de la violencia en contra de las mujeres en México: Enfoque desde el ámbito internacional. México: Secretaría de 

Relaciones Exteriores: UNIFEM: PNUD, 2006, s. 13-25. 
7 ELSBERG, M., L. HEISE a M. GOTTEMOELLER. Ending Violence Against Women. In: Population Reports[online]. Series L, 
No. 11. Baltimore: John Hopkins University School of Public Health, 1999, s. 1-44 [cit. 2018-07-13]. Dostupné z: 

https://vawnet.org/sites/default/files/assets/files/2016-10/PopulationReports.pdf  

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://vawnet.org/sites/default/files/assets/files/2016-10/PopulationReports.pdf
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postihuje intimní vztahy mezi jednotlivými pohlavími. Koss tedy genderové násilí 

považuje na společenské úrovni za: „projev genderové nerovnosti“ a za „mechanismus 

subordinace žen“, kdy zmíněné násilí funguje jako nástroj pro udržení statu quo mužské 

dominance ve společnosti.8  

Ana Izquierdo Moreta, španělská autorka zabývající se danou problematikou, 

zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat mezi termíny „genderové násilí“ a „násilí páchané na 

ženách“. Podle ní se nejedná o stejný problém a pouhou záměnu slov, ale o analyzování 

problematiky za pomoci odlišného konceptuálního rámce. Izquierdo vyzdvihuje fakt, že 

koncept genderového násilí dokazuje strukturální existenci patriarchátu ve společenských 

vztazích.9 Tato skutečnost významně ovlivňuje chování jak ze strany žen k mužům, tak 

ze strany mužů k ženám.  

Je nutno podotknout, že jsou i autorky, které za genderové násilí nepovažují 

primárně násilí páchané na ženách a dívkách. Například Sonia M. Frías, mexická 

feministka, se vymezuje proti užití termínu „genderové násilí“ pro univerzální označení 

násilí páchaného na ženách, protože genderové násilí je nutno vnímat oboustranně (tedy 

i směrem k mužům). Stejně tak tvrdí, že ne všechno násilí napáchané na ženách lze 

zákonitě označit za násilí genderového charakteru. Ve svých textech tak využívá převážně 

termín „violencia de género hacia las mujeres“, tedy „genderové násilí namířené na 

ženy“.10   

1.2 Koncepty femicidia 

První zmínky o femicidiu sahají do počátku 19. století, kdy byl tento termín vůbec 

poprvé použit ve spisu A Satirical View of London at the Commencement of the 

Ninetheenth Century z roku 1801. Za jeho pomoci se v daném kontextu odkazovalo na 

vraždu ženy. Další dostupná zmínka o femicidiu následně pochází z roku 1827, kdy se 

publikovalo třetí vydání The Confessions of Unexecuted Femicide. Tentokrát se jednalo 

o krátký rukopis Williama MacNishe, vraha mladé ženy, který zde popisuje jím spáchaný 

násilný akt.11  

                                                 

8 MATUD, Pilar. Violencia de género. Castelló de la Plana: Universitat Jaume, 2009, s. 16. 
9 IZQUIERDO, María Jesús. Los órdenes de la violencia: especie, sexo y género [online]. In: . Universidad Autónoma de Barcelona, 
1998, s. 1-26 [cit. 2018-07-19]. Dostupné z: 

https://www.researchgate.net/publication/228430013_Los_ordenes_de_la_violencia_especie_sexo_y_genero  
10 FRIAS, Sonia M. Violentadas. Nexos: Sociedad, Ciencia, Literatura [online]. 2016, 38(462), 24-28 [cit. 2019-02-25]. ISSN 
01851535. 
11 RUSSELL, Diana a Roberta HARMES. Femicide in Global Perspective. I. New York: Teachers College Press, 2006, s. 73-96. 

https://www.researchgate.net/publication/228430013_Los_ordenes_de_la_violencia_especie_sexo_y_genero
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K užívání termínu femicidio v akademických sférách však došlo až v 70. letech 

20. století, v době, kdy sílila různá feministická hnutí. Za první autorku, která použila 

v daném kontextu tento termín, je považována Carol Orlock, americká aktivistka za práva 

žen. Díky ní se tak o problematice femicidií poprvé oficiálně jednalo na Mezinárodním 

tribunálu pro zločiny na ženách (International Tribunal on Crimes against Women, 

ITCW) v roce 1976 v Bruselu, kde termín použila Diana Russell a zasloužila se o jeho 

další rozšíření. Zmíněný tribunál se uskutečnil za účelem demonstrace četnosti brutálních 

činů páchaných na ženách celosvětově a byl lidového charakteru. Jeho organizátoři se 

inspirovali Mezinárodním tribunálem pro válečné zločiny Bertranda Russella, který se 

věnoval zločinům spáchaným ve vietnamské válce. Mezinárodního tribunálu pro zločiny 

na ženách se zúčastnilo více než 2 tisíce žen celkem ze 40 zemí a mezi hlavním tématy 

se objevilo znásilňování, prostituce, pornografie, zločiny proti lesbám a již zmíněné 

femicidio.12 

1.2.1 Teoretický základ dle Diany Russell  

Jednou z nejvýznamnějších autorek současnosti zabývající se genderovým násilím 

je bezpochyby Diana Russell, americká feministka a autorka mnoha knih. Byla to právě 

ona, kdo v roce 1990 ve spolupráci s Jane Caputi publikoval článek „Femicide: Speaking 

the Unspeakable“. Jednalo se o vůbec první odbornou publikaci, ve které se otevřeně 

nastínily konceptuální základy femicidia a upřesnilo se, že se jedná o vraždu ženy, která 

pramení z misogynního přístupu patriarchální kultury.13 Tento článek bezesporu přilákal 

mnoho pozornosti na danou problematiku a dal vzniknout debatám, které inspirovaly 

další autory.  

Dva roky po vydání zmíněného článku Russell, nyní ve spolupráci s Jill Radford, 

vydala knížku „Femicide: The politics of Woman Killing“, ve které se ještě hlouběji 

zabývá tématem extrémního násilí vůči ženám. Zdůrazňuje v ní, že se nejedná o problém 

nedávný, ba naopak; zmíněné praktiky mají stejně dlouhou historii jako samotný 

patriarchát. Pouze tedy pojmenování daných aktů termínem „femicidio“ je koncept nový.  

Ve zmíněné knize Russell a Radford definovaly femicidio jakožto: „misogynní vraždu 

                                                 

12 RUSSELL, Diana a Nicole VAN DE VEN. Crimes Against Women: Proceedings of the International Tribunal [online]. In: . 
California, USA: RUSSELL PUBLICATIONS, 1976 [cit. 2019-03-24]. Dostupné z: 

http://www.dianarussell.com/f/Crimes_Against_Women_Tribunal.pdf  
13 VASILEVA, Jana, Helena CENTMAYER, Oscar DEL VALLE a Lucia GABRIEL. Violencia de género y feminicidio en el 
Estado de México: La percepción y las acciones de las organizaciones de la sociedad civil. I. México: Centro de Investigación y 

Docenia Económicas, 2016, s. 23-24. 

http://www.dianarussell.com/f/Crimes_Against_Women_Tribunal.pdf


   

 

10 

  

žen spáchanou muži“.14 Autorky zde dále objasňují, že v případě femicidia se nejedná 

o pouhou vraždu ženy jako takovou, ale že je to zároveň akt pohrdání ženským genderem 

v nastolené patriarchální společnosti. Z tohoto důvodu ho označují také jako: 

„nejextrémnější formu sexistického terorismu, která je motivovaná nenávistí, pohrdáním, 

rozkoší či dojmem vlastnictví ženy“.15 

1.2.2 Mezinárodně uznávaná definice OSN 

OSN ve své Vídeňské deklaraci o femicidiu z roku 2013 uvádí, že se jedná 

o: „odepření práva na život, které se zakládá na příslušnosti k danému genderu oběti“.16 

Takové činy se mohou pozorovat v mnoha typech společností, nehraje zde roli věk ani 

sociálně-ekonomická situace, stejně tak nejsou typické pouze pro určité země či 

náboženství. Jedna z dalších charakteristik tohoto druhu násilí je nadměrná míra brutality 

a krutosti, se kterou je pácháno. OSN ve zmíněné deklaraci uvádí různé druhy femicidia: 

například vraždu ženy jako důsledek intimního násilí ze strany partnera, zabíjení žen 

a dívek původních kmenů pro jejich příslušnost k ženskému genderu či mučení a vraždění 

s misogynním motivem. OSN se zde také jasně vymezuje, že páchání těchto zločinů 

nemůže být obhajováno kulturními odlišnostmi.  

1.3 Koncept feminicidia 

S šířením feministických hnutí a s narůstající pozorností vůči genderovému násilí se 

ujalo používání termínu femicidio poměrně rychle. Země z celého světa tak postupně 

začaly ve svých zákonících typizovat tento druh násilí. Je nutné podotknout, že se ale 

v Latinské Americe v 90. letech objevil rozšířený koncept, který se ve španělském jazyce 

nazývá feminicidio. Některé země, mezi nimi například Chile, Kostarika či Guatemala, 

využily pro označení brutálních vražd žen termínu femicidio. Jiné, například Mexiko, 

Peru nebo El Salvador použily pro označení v podstatě stejných aktů termínu 

feminicidio.17 V mezinárodních debatách často dochází k záměně těchto dvou odborných 

                                                 

14 RUSSELL, Diana a Jill RADFORD. Femicide: The Politics of Woman Killing [online]. New York: Twayne Publishers, 1992, s. 
13 [cit. 2018-07-18]. Dostupné z: http://www.dianarussell.com/f/femicde%28small%29.pdf  
15 VASILEVA, Jana, Helena CENTMAYER, Oscar DEL VALLE a Lucia GABRIEL. Violencia de género y feminicidio en el 

Estado de México: La percepción y las acciones de las organizaciones de la sociedad civil. I. México: Centro de Investigación y 
Docenia Económicas, 2016, s. 23-24. 
16 In: Vienna Declaration on Femicide [online]. Vienna: UN, Economic and Social Council, 2013 [cit. 2018-07-18]. Dostupné z: 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-
NGO1_E.pdf  
17 GARITA VÍLCHEZ, Ana Isabel. La regulación del delito de femicidio/feminicidio en América Latina y el Caribe. 

In: Secretariado de la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas ÚNETE para poner fin a la violencia contra las 
mujeres [online]. Panamá: United Nations [cit. 2018-08-25]. Dostupné z: 

http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf  

http://www.dianarussell.com/f/femicde%28small%29.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_22/_E-CN15-2013-NGO1/E-CN15-2013-NGO1_E.pdf
http://www.un.org/es/women/endviolence/pdf/reg_del_femicicidio.pdf
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výrazů a všeobecně se jimi označuje jeden a ten samý druh násilí. Přesto lze v jejich 

významu najít určitý rozdíl a považuji za nezbytné v mojí práci zmíněné termíny 

rozlišovat.  

1.3.1 Teoretický základ dle Marcely Lagarde 

Marcela Lagarde y de los Ríos, mexická antropoložka a feministka, se ve své práci 

zaměřila právě na genderové násilí. V roce 1994 přišla s konceptem feminicidia, který je 

v zásadě postavený na pojetí femicidia Dianou Russell. Upozornila ale, že překlad 

anglického femicide (tak jako ho do té doby používala právě i Russell) je femicidio 

a označuje misogynní vraždu ženy. Nespokojila se ale s „pouhým“ odkazem na samotnou 

vraždu jako takovou. Ona totiž v daných aktech, zejména v Mexiku, spatřuje ještě o jednu 

charakteristiku více. Tou je neexistence či slabost právního státu, díky nimž se genderové 

násilí může dál neřízeně reprodukovat v masovém měřítku a vraždy zůstávají 

nepotrestané. Lagarde tak definuje feminicidio jako strukturální problém následovně: 

„Skupina trestných činů napadající lidskost, která zahrnuje zločiny páchané na ženách 

a dívkách, jejich únosy a zmizení, a to v prostředí institucionálního kolapsu. Jedná se 

o trhlinu v právním státu, která umožňuje beztrestnost.“18 Pro zmíněné důvody Lagarde 

zdůrazňuje, že v případě feminicidia se jedná o zločin páchaný zčásti i státem, který 

žádnými nebo nedostačujícími kroky nepřímo umožňuje páchání těchto aktů. Odkazovala 

tak na dění v Mexiku, zejména na katastrofální situaci na severu státu u hranice se 

Spojenými státy ve městech jako je Ciudad de Juárez. V něm vlivem špatných sociálních 

podmínek umocněných vládou drogových kartelů docházelo k narušení struktury 

právního státu, jež umožňovalo dopouštění se zmíněných krutostí bez řádného 

potrestání.19 Lagarde dále upozorňuje na fakt, že je nutné v zákoně zakotvit feminicidio 

jako genderově motivovanou vraždu ženy a uvést v něm jeho charakteristiky jako je 

vysoká míra brutality, sexuální zneužití oběti či misogynní motivy takové vraždy – pouze 

tak bude možné zaujmout příslušné kroky pro adekvátní potrestání těchto činů. Jen 

v případě, že se náležitě potrestá veškeré chování, které umožňuje páchání feminicidií, je 

                                                 

18 LAGARDE, M. (2006), “Introducción. Por la vida y la libertad de las mujeres. Fin al feminicidio”. V: RUSSELL, D. E. H. y 

HARMES R. A., Feminicidio: una perspectiva global, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 

Humanidades Universidad Nacional Autónoma de México, s. 15- 42. 
19 BANDELLI, Daniela. Femicide, Gender and Violence [online]. Palgrave Macmillan, Cham, 2017, s. 62-63 [cit. 2019-02-17]. 

Dostupné z: https://link-springer-com.ezproxy.is.cuni.cz/book/10.1007%2F978-3-319-47785-5#authorsandaffiliationsbook  

https://link-springer-com.ezproxy.is.cuni.cz/book/10.1007%2F978-3-319-47785-5#authorsandaffiliationsbook
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možné aplikovat účinná opatření, která pomohou jak s prevencí, tak s úplným vymýcením 

daných aktů násilí.20 

  V pojetí Marcely Lagarde je feminicidio považováno za tu nejhorší viditelnou 

část násilí páchaného na ženách a dívkách. Jedná se o kulminaci situace, ve které dochází 

na systematické porušování lidských práv žen. Dle ní se vysvětlení feminicidia nachází 

v genderové nerovnováze, která je charakteristická maskulinní nadřazeností. Ze strany 

mužů vůči ženám dochází k útlakům, diskriminaci, zneužívání a také k sociální exkluzi 

dívek a žen. Zločiny páchané na ženách jsou tak produktem sociálního uspořádání, ve 

kterém muži dominují ženám. Genderová nerovnost se projevuje v téměř všech aspektech 

života, tj. v sociální, ekonomické, kulturní, ale i právní a politické sféře.  Celkově se 

situace zhoršuje s častým domácím násilím, které je přítomno v nejrůznějších formách 

intimních vztahů mezi mužem a ženou (partnerství, manželství, v mileneckých aférách či 

v otevřených vztazích).21 Je důležité podotknout, že genderové násilí ve své 

nejextrémnější formě může postihnout ženy a dívky jakéhokoliv věku, sociálně-

ekonomické situace a nehraje zde žádnou roli ani dosažené vzdělání oběti.   

Mluvíce o situaci v Mexiku, Lagarde zmiňuje, že přestože v 90. letech bylo oblastí 

s největším výskytem feminicidií Ciudad de Juárez, k těmto aktům dochází ve všech 

federativních jednotkách. Ty se mezi sebou liší jak ve stupni dosaženého vývoje, tak 

i v sociálních a kulturních podmínkách. Feminicidia tedy nejsou typická pouze pro 

některé části země, k jejich páchání dochází ve městech, na venkově, v metropolitních 

oblastech, na předměstích, v hraničních oblastech na severu i na jihu, stejně tak 

i v centrálních zónách země. Přesto však Lagarde připouští, že většina zavražděných žen 

a dívek umírá v prostředích, kde převládá vysoká kriminalita, a kde dochází k porušování 

právního státu. Dále upozorňuje, že v Mexiku je evidentní tzv. feminizace chudoby, tedy 

že velká část analfabetů tvoří ženy a dívky. Stejně tak ženy, kterým se dostane stejná 

profesionální průprava jako mužům, nakonec obsazují druhořadé pracovní posty 

a dostávají za stejnou práci nižší mzdy.22 

                                                 

20 VASILEVA, Jana, Helena CENTMAYER, Oscar DEL VALLE a Lucia GABRIEL. Violencia de género y feminicidio en el 

Estado de México: La percepción y las acciones de las organizaciones de la sociedad civil. I. México: Centro de Investigación y 
Docenia Económicas, 2016, s. 17-29. 
21 LAGARDE, Marcela. El derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. In: Catedra UNESCO de los derechos 

humanos [online]. Mexiko: UNAM, 2006 [cit. 2018-08-26]. Dostupné z: 
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_hu

mano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf  
22 LAGARDE, Marcela. A qué llamamos feminicidio. In: Estudios de género: Universidad de Vigo [online]. Comisión Especial para 
Conocer y dar seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, Mexiko, 2004 [cit. 

2018-08-26]. Dostupné z: https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pdf  

http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/CONACYT/16_DiplomadoMujeres/lecturas/modulo2/2_MarcelaLagarde_El_derecho_humano_de_las_mujeres_a_una_vida_libre_de_violencia.pdf
https://xenero.webs.uvigo.es/profesorado/marcela_lagarde/feminicidio.pdf
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1.3.2 Prohloubení konceptu feminicidia 

V mém pojetí feminicidia budu vycházet z konceptu Marcely Lagarde, která mezi 

určující faktory daného problému zařadila navíc politickou složku. Přesto cítím, že je 

potřeba problematiku vysvětlit v celé své komplexnosti. V této části bych tedy ráda určila 

základní charakteristiky feminicidia, uvedla konkrétnější data a detailně vysvětlila, v čem 

feminicidio spočívá. Považuji to za důležité zvláště proto, že se v českém prostředí 

s daným fenoménem nesetkáváme skrze média tak často, jak tomu bývá například 

v zemích Latinské Ameriky. Pro mou práci je důležité mít detailní koncepční rámec, jenž 

ukáže mechanismy v procesech feminicidií, a to od jejich spáchání až po jejich odsouzení. 

V empirické části práce bude mým úkolem ukázat, jak dané mechanismy fungují v praxi 

u konkrétních případů.  

Feminicidio bych tedy definovala jako misogynní genderově orientovanou vraždu 

ženy, která byla spáchána mužem/muži v prostředí, v němž stát nezaujal dostatečná 

opatření pro prevenci daných činů. Považuji za důležité zdůraznit zejména vysokou míru 

brutality, se kterou jsou feminicidia páchána. Z dostupných dat totiž vyplývá, že způsob 

usmrcení žen v případě genderově motivovaných vražd se značně liší od způsobu vražd 

mužů. Oběti feminicidia bývají zpravidla zabity s velkou krutostí metodami, jež 

vyvolávají nebývalou bolest a prodlužují utrpení před samotným usmrcením. 

Nejběžnějšími způsoby usmrcení obětí feminicidií tak bývá ubodáním, uškrcením, 

oběšením, utopením, upálením, anebo ubitím nějakým předmětem.  Dle dat z roku 2016 

byly zavražděné ženy v Mexiku usmrceny takto zdlouhavým způsobem zhruba ve třikrát 

více případech oproti zavražděným mužům, kteří byli ve skoro 70 % případech zabiti 

zastřelením.23  

Přestože Marcela Lagarde uvádí, že feminicidia se páchají ve všech 

ekonomických a kulturních podmínkách, je důležité upozornit na to, že se v mnohem větší 

míře vyskytují v oblastech a zemích, v nichž je obecně vysoká míra kriminality. Dokazuje 

to i fakt, že 14 z 25 zemí s největší mírou feminicidií se nachází právě v Latinské 

Americe.24 Vůbec nejvyšší míra feminicidií za rok 2017 byla dle dat Observatoře 

genderové rovnosti pro Latinskou Ameriku a Karibik v El Salvadoru (10.2) a Hondurasu 

                                                 

23 REINA, Elena. ¿Cuántos feminicidios más puede soportar México?. In: El País [online]. Mexiko, březen 2018 [cit. 2019-04-15]. 

Dostupné z: https://elpais.com/internacional/2018/03/07/mexico/1520414016_971998.html?rel=mas  
24 GARCÍA, Ana Karen. 14 de los 25 países con más feminicidios se ubican en América Latina. In: El Economista [online]. listopad 
2018 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-con-mas-feminicidios-se-

ubican-en-America-Latina--20181120-0048.html  

https://elpais.com/internacional/2018/03/07/mexico/1520414016_971998.html?rel=mas
https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina--20181120-0048.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/14-de-los-25-paises-con-mas-feminicidios-se-ubican-en-America-Latina--20181120-0048.html
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(5.1), jež jsou považovány za jedny z nejnebezpečnějších zemí světa. Mexiko má míru 

feminicidií za daný rok 1.2, což je stále hodně v porovnání například s Peru (0.7) nebo 

dokonce Španělskem (0.2).25  

Zaměříme-li se výhradně na Mexiko, zjistíme, že dle dostupných dat bylo za rok 

2017 v zemi zavražděno celkem 1 583 žen a dívek. Toto číslo ale zahrnuje pouze 

18 z 32 federativních států Mexika, které zveřejnily své údaje. Z daného čísla jich navíc 

bylo pouze 479 vyšetřováno pod vyšetřovacím protokolem feminicidia, tedy pouhých 

30 %.26 Zde můžeme spatřit další dva problémy, které souvisí s problematikou feminicidií 

v Mexiku. Těmi jsou nedostatek poskytovaných informací ze strany jednotlivých států 

a nedostatečná právní úprava, která by stanovovala jasný postup pro vyšetřování 

jednotlivých případů. Ta by mohla pomoci nejen předcházet páchání daných činů v tak 

masovém měřítku, ale i zaručit důslednější trestání pachatelů. Mexiko je totiž zemí, která 

díky svému státnímu zřízení dává jednotlivým státům poměrně velkou míru volnosti, co 

se týče lokálního trestního práva. Místní autority ale často nejsou ve vyšetřování příliš 

důsledné; mezi lety 1985–2016 tak bylo řádně odsouzeno pouze 10 % případů 

feminicidií.27 

V neposlední řadě bych ráda zdůraznila, že v případě feminicidií se jedná 

výhradně o vraždy, kde hlavní roli hraje gender oběti. Stejný důraz při genderově 

založených vraždách kladla již Diana Russell, a to za účelem předejití nejasnostem 

v případech, kdy je zavražděna nějaká žena, ale její gender při motivu násilnosti nesehrál 

významnou roli. Například tedy když se stane ozbrojené přepadení čerpací stanice a při 

vymáhání peněz z pokladny dojde na zavraždění obsluhy, jež shodou okolností bude 

zrovna žena. V takovémto případě se nejedná o feminicidio, protože pachatel nepřišel 

zavraždit pokladní primárně proto, že je žena. Kdyby byl na jejím místě zrovna pokladní-

muž, nejspíš by byl vývoj situace obdobný a byl by místo ní zavražděn on. Stejně tak 

když se stane teroristický útok, kde primárním účelem není zabíjet pouze ženy. 

                                                 

25 Feminicidio: América Latina, el Caribe y España: Feminicidio o femicidio, último año disponible. In: Observatorio de Igualdad 

de Género de América Latina y el Caribe [online]. Naciones Unidas, 2018 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: 
https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio  
26 Informe Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México: Hallazgos de los feminicidios registrados en 2017 [online]. 

In: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2018 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: 
https://docs.wixstatic.com/ugd/ba8440_66cc5ce03ac34b7da8670c37037aae9c.pdf  
27 MÉNDEZ, Dzilam, ed. La violencia feminicdia en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016. In: UN Women [online]. 

Mexico: ONU Mujeres, 2017 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: http://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx%2007dic%20web.pdf?la=es&vs=530

2 

https://oig.cepal.org/es/indicadores/feminicidio
https://docs.wixstatic.com/ugd/ba8440_66cc5ce03ac34b7da8670c37037aae9c.pdf
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx%2007dic%20web.pdf?la=es&vs=5302
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx%2007dic%20web.pdf?la=es&vs=5302
http://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2017/10/violenciafeminicidamx%2007dic%20web.pdf?la=es&vs=5302
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V takovém případě také nelze mluvit o feminicidiu. Atentátník se totiž zpravidla snaží 

zabít a ublížit co nejvíce lidem bez ohledu na jejich pohlaví.   

1.4 Národní průzkum dynamiky vztahů v domácnostech  

 Mexický národní institut statistiky a geografie (INEGI) udělal v roce 2016 již 

počtvrté Národní průzkum dynamiky vztahů v domácnostech (Encuesta Nacional sobre 

la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIREH). V něm zjišťoval informace 

ohledně fyzického, emocionálního, sexuálního, ekonomického a partnerského druhu 

násilí, kterému čelí mexické ženy a dívky starší 15 let. Průzkum obsahoval otázky týkající 

se prostředí jak domácího, tak školního, pracovního, komunitárního či milostného.  

Celkem bylo dotazováno 142 363 domácností a výsledky průzkumu jsou znázorněny 

nejen na federální úrovni, ale jsou dále rozděleny i podle 32 států Mexika. Na 

vyhodnocování průzkumu se podíleli i expertky a experti z nevládních organizací, jako 

jsou například ONU-Mujeres či INMUJERES.  

 Z výsledků vyplývá, že 66,1 % žen starých 15 a více let utrpělo během svého 

života nejméně jeden případ emocionálního, ekonomického, fyzického nebo sexuálního 

násilí či jiné formy diskriminace. Výskyt emocionálního (49 %) a sexuálního (41,3 %) 

druhu násilí se ukázal být těmi nejčastějšími způsoby. Federativní jednotkou s nejvyšším 

výskytem násilí vůči ženám se stalo hlavní město Ciudad de México (79,8 %) 

následované státem Estado de México (75,3 %). Třetí největší výskyt byl poté 

zaznamenán ve státě Jalisco (74,1 %) a na čtvrtém místě se umístil stát Chihuahua 

(68,8 %). Nejčastějším prostředím, ve kterém k násilí vůči ženám dochází je v prostředí 

partnerském (43,9 %) a komunitním (38,7 %).28 (viz Příloha č. 3 a Příloha č. 4)   

 

 

 

 

 

                                                 

28 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Mexiko: Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2017. 



   

 

16 

  

2. Normativní rámec práv žen na život bez násilí 

V této kapitole bych ráda nastínila stručnou historickou perspektivu toho, jak byla 

v Mexiku ve 20. století pojata práva žen. Ukážu to jak na významných mezinárodních 

úmluvách, které stát podepsal, tak na federálních zákonech zohledňující ženská práva. 

Klíčovými mezinárodními dohodami, které se výslovně věnují ženským právům, jsou 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) a Konvence z Belému do 

Pará, těm tedy věnuji více prostoru. Zvlášť se poté zaměřím zejména na implementaci 

trestného činu feminicidia do právního řádu Mexika. Vzhledem k tomu, že je Mexiko 

federativní republikou, a kromě federálních zákonů zde existují také lokální právní 

úpravy, ukážu, jak je feminicidio zakotveno v legislativě i ve dvou vybraných státech: 

Chihuahua a Estado de México (EDOMEX). V nich se udály feminicidia, kterým se budu 

věnovat v empirické části práce. Zároveň se jedná o federativní jednotky Mexika 

s tradičně vysokým výskytem feminicidií.  

2.1 Regionální a mezinárodní obranné mechanismy 

Již od založení Organizace spojených národů (OSN) se rovnost mezi muži 

a ženami řadila mezi nejzákladnější garance lidských práv. Charta Spojených národů, jež 

byla přijata 26. června 1945, ve své preambuli prohlašuje: „víru v základní lidská práva, 

v důstojnost a hodnotu lidské osobnosti, v rovná práva mužů i žen a národů velkých 

i malých“.29 V Chartě dále najdeme odkazy na základní lidské svobody, které se mají 

respektovat, a to pro všechny lidi bez rozdílu rasy, pohlaví či náboženství. Zákaz 

diskriminace na základě příslušnosti k určitému pohlaví se poté zmiňuje ve Článku 

13 a Článku 55.  

Dalším mezinárodním lidskoprávním mechanismem, konkrétněji regionálním, 

protože odkazuje výhradně na americký kontinent, je Americká deklarace práv 

a povinností člověka (American Declaration of the Rights and Duties of Man). Ta byla 

přijata v Bogotě na IX. Mezinárodní americké konferenci v dubnu 1948. V předmluvě 

Deklarace je použit termín „all men“ a odkazuje se jím na práva všech lidí. Zákaz 

                                                 

29 Charta OSN: Preambule. In: Informační centrum OSN [online]. 1945 [cit. 2018-09-17]. Dostupné z: http://www.osn.cz/wp-

content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf  

http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
http://www.osn.cz/wp-content/uploads/2015/03/charta-organizace-spojenych-narodu-a-statut-mezinarodniho-soudniho-dvora.pdf
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jakékoliv diskriminace z genderových důvod nalezneme ve Článku 2, ve zbytku se pak 

nejčastěji využívá označení „every person“.30  

Rok 1948 byl pro oblast lidských práv velice významným mezníkem, dne 

10. prosince došlo na přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním 

OSN. Ta se stala zřejmě nejznámějším a nejuniverzálnějším lidskoprávním dokumentem 

na celém světe. Píše se v ní, že veškerá zmíněná práva se vztahují na všechny bez rozdílu 

pohlaví, tedy na muže i ženy. Spolu se sepsáním Deklarace vznikla debata o použití 

termínu „all men“, který se dá přeložit všeobecně jako „všichni lidé“, stejně tak ale i jako 

„všichni muži“. Vznikl tedy tlak na použití genderově neutrálního termínu, až se nakonec 

ujalo označení „all human beings“, tedy „veškeré lidské bytosti“. Takto se předešlo 

jakýmkoliv genderovým nejasnostem a bylo naprosto jasné, že lidská práva jsou přiřčena 

všem, jak mužům, tak ženám.31 

Mezi významné regionální lidskoprávní dokumenty zahrnující Mexiko se dále 

řadí i Americká úmluva o lidských právech, která je známá také jako Pakt ze San José 

(Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH).  Byla sepsána v roce 

1969 v kostarickém hlavním městě San José a vešla v platnost v roce 1978. Jejími 

signatáři byli členové Organizace amerických států (OAS), kterých bylo v té době 20, 

mezi nimi i Mexiko.32 Tento dokument je důležitý hlavně z toho důvodu, že tvoří 

základnu amerického systému ochrany lidských práv. Přestože se v jeho Preambuli hovoří 

o právech „del hombre“ (tj. muže, ale i člověka), v prvním článku najdeme zmínku 

o nediskriminaci, která zahrnuje i nediskriminaci genderového charakteru.33  

2.1.1 Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (Convention on the 

Elimination of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) je první 

mezinárodní úmluvou, která výslovně uznala ženská práva jako základní lidská práva. 

Byla přijata v roce 1979 Valným shromážděním OSN a skládá se z Preambule a celkem 

                                                 

30 American Declaration of the Righst and Duties of Man [online]. In: Bogota: IACHR, 1948 [cit. 2018-09-17]. Dostupné z: 

https://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic2.american%20Declaration.htm  
31 Los derechos de la mujer son derechos humanos. In: United Nations: Office of the High Commissioner [online]. New York, 2014 

[cit. 2018-09-17]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-2_SP.pdf  
32 STEINER, Cristian a Patricia URIBE. Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada [online]. Distrito Federal, 
México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2014 [cit. 2019-02-26]. ISBN 978-607-468-599-2. Dostupné z: 

http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf    
33 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). In: Organización de los Estados Americanos [online]. 
1969 [cit. 2019-02-26]. Dostupné z: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-

32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf  

https://www.cidh.oas.org/Basicos/English/Basic2.american%20Declaration.htm
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR-PUB-14-2_SP.pdf
http://www.corteidh.or.cr/tablas/30237.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.pdf


   

 

18 

  

30 článků, v nichž je definována diskriminace žen v různých formách.34 Úmluva dále 

uvádí nutná opatření, které státy mají v dané problematice zaujmout. Každý signatářský 

stát se zavazuje k tomu, že učiní veškeré potřebné kroky a zaslouží se o odstranění 

diskriminace žen ze strany jakékoli osoby, organizace či společnosti tak, jak je to uvedeno 

v Článku 2. Stát se taktéž upisuje k tomu, že zahrne princip rovnosti mezi muži a ženami 

do své ústavy a odstraní veškeré diskriminující zákony.  

Se vznikem Úmluvy došlo také na vytvoření Výboru pro odstranění všech forem 

diskriminace žen, jehož hlavním úkolem je monitorovat implementaci principů 

plynoucích ze závazků CEDAW. Jednou z povinností signatářských států je mimo jiné 

vypracovávat pravidelné zprávy (nejméně každé 4 roky) mapující situaci ženských práv 

v zemi, které předloží Výboru. Ten je následně zanalyzuje a vydá státům doporučení 

k dalšímu postupu. Výbor je složen z 23 nezávislých expertů a expertek z celého světa, 

kteří jsou specialisty v oblasti ženských práv.35  

2.1.1.1 Závěrečná stanoviska Výboru CEDAW ke zprávě Mexika 2018 

Mexiko bylo jedním z prvních států, které CEDAW ratifikovaly. Podepsalo ji dne 

18. července 1980 a v platnost se zde uvedla 3. září 1981.36 Dnes je to tedy skoro 40 let 

od doby, kdy se mexická vláda de iure zavázala k vytváření podmínek pro odstranění 

všech forem diskriminace žen. Dle nejnovějších údajů je ale patrné, že tamní situace 

ohledně ženských práv není ani zdaleka ideální. Z průzkumu EDIREH mexického 

Národního institutu statistiky a geografie (INEGI) z roku 2016 vyplývá, že oproti 

stejnému průzkumu z roku 2006 došlo k poklesu zaznamenaného násilí na ženách 

o pouhých 0,9 %. Emocionální druh násilí zaznamenal nárůst o 2,9 % a fyzické násilí se 

ukázalo být dokonce o 10,4 % častější než v roce 2006.37  

 Mexiko mělo odevzdat svoji 9. periodickou zprávu Výboru CEDAW v roce 2016, 

to se ale nestalo a učinilo tak až o dva roky později. V červenci 2018 v Ženevě došlo k její 

prezentaci a Výbor následně vydal ke zprávě Závěrečná stanoviska. Výbor v nich 

                                                 

34 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. UN Women [online]. United Nations, 2009 

[cit. 2019-02-26]. Dostupné z: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/  
35 Committee on the Elimination of Discrimination against Women. In: United Nations Human Rights: Office of the High 

Commissioner [online]. [cit. 2019-02-26]. Dostupné z: https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Introduction.aspx  
36ESPINOSA TORRES, Patricia. La tarea legislativa del gobierno mexicano y el Protocolo Facultativo de la CEDAW. Coloquio 
nacional para el análisis de la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer CEDAW [online]. DF, Mexiko: Instituto Nacional de las Mujeres, 2002, s. 11-16 [cit. 2019-02-26]. 

ISBN 968-5552-04-5. Dostupné z: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100876.pdf  
37 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. Mexiko: Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía, 2017. 

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CEDAW/Pages/Introduction.aspx
http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100876.pdf
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pochválil změny federálního Všeobecného zákona o přístupu žen k životu bez násilí 

z roku 2016, a to včetně ustanovení, které přesně definuje feminicidio. Stejně tak uvítal 

různé legislativní změny, na které došlo ve vybraných státech Mexika od roku 2012, kdy 

byla vydána poslední doporučení. Přesto ale Výbor vyjádřil hluboké znepokojení nad 

ohromnou rozšířeností genderového násilí v zemi a zkritizoval fakt, že stále nedošlo na 

úplnou harmonizaci federální a národní legislativy, tj. že některé státy doposud 

nespecifikovaly trestný čin feminicidia ve svých právních úpravách na lokální úrovni. 

Terčem kritiky se stalo i omezené používání a zveřejňování statistických údajů o násilí 

páchaných na ženách, ve kterých často chybí rozdělení podle typů násilí a informace 

o vztahu mezi pachatelem a obětí. Mexiko má také standardizovat policejní vyšetřovací 

protokoly pro případy feminicidií a zajistit efektivní vymáhání trestněprávních předpisů. 

V neposlední řadě Výbor zopakoval apel, aby Mexiko posílilo svou strategii proti 

organizovanému zločinu a násilí, které je na ženách a dívkách nadále pácháno.38  

2.1.2 Belém do Pará 

  V červnu 1994 se členové OAS sešli v Brazílii, aby přijali Meziamerickou 

úmluvu o předcházení, trestání a vymýcení násilí na ženách (Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), která je dle místa 

setkání známá také jako Konvence z Belému do Pará. Ta definuje násilí na ženách 

a označuje ho za porušení základních lidských práv a svobod. Konvence je průkopnická 

zejména proto, že poprvé navrhuje preventivní a obranný mechanismus k ženským 

právům jako základ pro boj proti násilí, které narušuje fyzickou, psychologickou či 

sexuální integritu žen.39 Tato Konvence byla vytvořena zejména proto, aby posílila 

Americkou úmluvu o lidských právech (CADH) z roku 1969, která sice přiznává práva 

všem lidem bez rozdílu pohlaví, ale výslovně o ženských právech se v ní nemluví. 

Konvence dále připouští, že násilí na ženách pramení z tradičně horší a podřízené role 

ženy, a to jak v domácím, tak ve veřejném prostředí a vybízí státy, aby přijaly veškerá 

možná opatření, která tyto stereotypy odstraní. 

 V Mexiku byla Konvence z Belému do Pará ratifikována v roce 1998 a pro svůj 

charakter má na činnost mexické vlády v oblasti práv žen zásadní dopad. Konvence 

                                                 

38 Concluding observations on the ninth periodic report of Mexico. Geneva: Committee on the Elimination of Discrimination against 

Women, UN, 2018. 
39 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. In: Organización de los Estados 

Americanos [online]. 1994 [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html  

http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-61.html
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Mexiku ukázala rámec definování násilí na ženách, a to ho, ač o mnoho let později, 

implementovalo do svého právního řádu jako trestný čin. Dále Konvence nastínila 

opatření, která by měl učinit každý signatářský stát. Jednalo se zejména o kroky, které již 

byly v zemích vykonávány občanskou společností, ale vládní agentury se na nich 

nepodílely. Celkově tedy Konvence vyzývala mexický stát k revizi právních úprav a větší 

činnosti ve spolupráci s místními neziskovými organizacemi, které se problematice 

ženských práv věnují.40  

2.2 Ženská práva a feminicidio v mexické legislativě (federální 

úroveň) 

Ve federálním právním řádu Mexika nalezneme dvě důležité zmínky ošetřující 

výslovně ženská práva. Jsou jimi obecný zákon o přístupu žen k životu bez násilí (Ley 

General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia) a poté článek 

325 federálního trestního zákoníku. Je důležité podotknout, že mexické zákony se 

rozdělují na federální a lokální. Federální jurisdikce se používá v případě, že trestné činy 

byly spáchány na území, které je považování za federální, anebo ty, jež souvisejí 

s federálními záležitostmi. Do těch spadají například trestné činy jako je ohrožení 

bezpečnosti národa, porušení mezinárodního práva či spáchání aktů proti lidskosti.41 Do 

roku 2015 bylo za federální území považováno i hlavní město, které se v té době nazývalo 

Distrito Federal, tedy Federální distrikt. Reformou provedenou v roce 2015 se ale 

změnilo na Ciudad de México a získalo tak větší autonomii i co se týče lokální právní 

úpravy. Souzení vražd, ať už s genderovým motivem či nikoliv, však spadají do 

kompetence soudů jednotlivých mexických států. I proto je žádoucí, aby státy měly ve 

svých trestních zákonících přesně definované feminicidio, což by všeobecně umožnilo 

zpřísnění trestů pro pachatele. 

2.2.1 Obecný zákon o přístupu žen k životu bez násilí 

Tento zákon byl sepsán jako reakce na alarmující situaci ohledně základních 

ženských práv v zemi a byl formulován v souladu s obecným zákonem pro rovnost mezi 

                                                 

40 WAGNER, Mary C. Belém Do Pará: Moving Toward Eradicating Domestic Violence in Mexico. Penn State International Law 

Review[online]. 2003, 22 [cit. 2019-02-28]. Dostupné z: https://eds-a-ebscohost-
com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/detail/detail?vid=0&sid=f14ca56a-0432-4d93-8a02-acf6c4491d9c%40sdc-v-

sessmgr02&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=5025036

40&db=lgs  
41 ¿Que es el fuero común y el fuero federal?. In: Viento de Libertad [online]. Comité Cerezo México, 2008 [cit. 2019-04-13]. 

Dostupné z: http://www.vientodelibertad.org/spip.php?article974  

https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/detail/detail?vid=0&sid=f14ca56a-0432-4d93-8a02-acf6c4491d9c%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=502503640&db=lgs
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/detail/detail?vid=0&sid=f14ca56a-0432-4d93-8a02-acf6c4491d9c%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=502503640&db=lgs
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/detail/detail?vid=0&sid=f14ca56a-0432-4d93-8a02-acf6c4491d9c%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=502503640&db=lgs
https://eds-a-ebscohost-com.ezproxy.is.cuni.cz/eds/detail/detail?vid=0&sid=f14ca56a-0432-4d93-8a02-acf6c4491d9c%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JkF1dGhUeXBlPWlwLHNoaWImbGFuZz1jcyZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#AN=502503640&db=lgs
http://www.vientodelibertad.org/spip.php?article974
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muži a ženami a se zákonem pro prevenci a odstranění diskriminace (oba z roku 2006). 

Na jeho přípravě se podílela i Komise pro rovnost pohlaví a specialisté v oblasti 

feminicidií. Znění zákona bylo následně odsouhlaseno i Komisí pro spravedlnost a lidská 

práva. Zákon byl jednomyslně schválen parlamentem a byl publikován dne 1. února roku 

2007 ve federálním úředním věstníku (Diario Oficial de la Federación), od té doby prošel 

již několika reformami (poslední reforma je ze dne 17. prosince 2015).42 Je postaven na 

principech rovnosti a nediskriminace mezi pohlavími. Za cíl si klade sladění přístupů 

mezi federální republikou, jednotlivými státy a obcemi v otázkách ženských práv a násilí 

na nich páchaném. Mluví se v něm tedy o způsobech, jak předcházet, trestat a vymýtit 

tento druh násilí; stejně tak jsou zmíněny zásady a principy, které je nutno přijmout pro 

dosažení daného cíle.43 Velká důležitost se tomuto zákonu přikládá i proto, že poprvé 

definoval několik druhů násilí. Zákon rozlišuje násilí na ženách na psychologické, 

fyzické, majetkové, ekonomické a sexuální. Tímto je tedy jasné, že násilí na ženách 

nemusí nutně zanechat fyzické újmy. Dále zdůrazňuje, že oběti všech typů zmíněného 

násilí mají právo na poskytnutí specializované a bezplatné péče, právního poradenství 

a psychologického ošetření oběti spolu s náhradou škody způsobené násilím.44 

Jedná se o vůbec první mexický zákon, který právně ošetřil ženská práva. Jeho 

publikace může být chápána i jako uznání samotného státu, že se v zemi nacházejí 

nedostatečné prostředky pro boj s násilím páchaným na ženách a jeho důsledky. Znění 

zákonu vychází ze dvou mezinárodních dokumentů ratifikovaných Mexikem: CEDAW 

a Konvence z Belému do Pará. Obecný zákon o přístupu žen k životu bez násilí v sobě 

nese základní myšlenky a principy obou textů, které mají zlepšit životní podmínky žen 

a garantovat jim právní ochranu v lidskoprávních otázkách. Stejně tak bylo vytvoření 

zákona reakcí na doporučení různých mezinárodních organizací, které se otázkami 

lidských práv zabývají. Jednalo se zejména o složky spadající pod OSN či OAS, 

Meziamerický soud pro lidská práva (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

CIDH), dále nevládní organizace jako je Amnesty International (AI) nebo instituce Rady 

                                                 

42 LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela. Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [online]. 05/08 2007, (XLIX), 143-165 [cit. 2019-03-

01]. Dostupné z: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42120009  
43 Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia. Gob.mex [online]. 2017 [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-

de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf  
44 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. In: Diario Oficial de la Federación. Título 2, capítulo I, 

artículo 7. Mexico, 2007. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42120009
https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf
https://www.gob.mx/conavim/documentos/ley-general-de-acceso-de-las-mujeres-a-una-vida-libre-de-violencia-pdf
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Evropy. Ty zpravidla kritizovaly beztrestnost a mezery právního státu v šetření případů 

násilí na ženách v zemi.45   

Je to poprvé, co nějaký mexický zákon mluví o feminicidiu, které definuje jako: 

„Extrémní formu genderového násilí namířeného vůči ženám, jež je důsledkem porušení 

jejich základních lidských práv, a to v soukromé i veřejné sféře“. Jedná se tedy o „soubor 

misogynního chování, které může nést znaky sociální a státní beztrestnosti a může 

kulminovat až v násilnou smrt žen“.46 Právní definice feminicidia tak vytvořila právní 

rámec pro, do té doby v zákoně neobsažené, akty násilí, které mají co dočinění 

s genderem a jejich případy nejsou na území Mexika zdaleka ojedinělé.  

2.2.2 Federální trestní zákoník 

Ve federálním trestním zákoníku Mexika (Código Penal Federal) najdeme článek 

číslo 325 (paragraf 19, kapitola V) reformovaný v červnu 2012, který se věnuje výkonu 

trestného činu feminicidia. Je zde přesně definováno sedm charakteristik, které určují, že 

bylo spácháno feminicidio. Definice zní následovně: „Feminicidio spáchá ten, kdo zbaví 

ženu života na základě její genderové příslušnosti. Za genderový motiv se považuje, když 

nastane některá z následujících okolností: 

1. Oběť nese známky sexuálního násilí jakéhokoliv typu; 

2. Oběti byly způsobeny hanebné nebo degradující újmy či zmrzačení, a to před 

či po zbavení života či vykonání nekrofilních aktů; 

3. Existují předchozí události nebo svědectví o jakémkoliv druhu násilí ze strany 

pachatele k oběti, a to v prostředí rodinném, pracovním či školním; 

4. Mezi pachatelem a obětí existoval milostný, citový či důvěrný vztah; 

5. Existují údaje, které dokazují, že došlo na vyhrožování spojené s trestnou 

činností, obtěžování či na jinou újmu vykonanou pachatelem na oběti; 

6. Oběť byla držena v izolaci, a to jakkoliv dlouho předtím, než byla zbavena 

života;  

                                                 

45 LAGARDE Y DE LOS RÍOS, Marcela. Por los derechos humanos de las mujeres: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales [online]. 05/08 2007, (XLIX), 143-165 [cit. 2019-03-

01]. Dostupné z: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=42120009 
46 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. In: Diario Oficial de la Federación. Título 2, capítulo V, 

artículo 21. Mexico, 2007. 
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7. Tělo oběti je vystaveno či odhaleno na veřejném místě.“47 

V trestním zákoníku se také nachází možný rozsah trestu pro pachatele 

feminicidia. Tomu hrozí čtyřicet až šedesát let vězení s tím, že mu k tomu může být 

přidáno ještě pět set až tisíc dnů navíc. Dále pachatel ztratí veškerá práva k oběti, mezi 

nimi i právo dědické.  

2.3 Právní úprava feminicidia na státní úrovni 

Jak již bylo řečeno výše, Mexiko je federativní republika tvořená celkem 

32 federativními jednotkami. Každá federativní jednotka má svůj vlastní trestní zákoník, 

ve kterém jsou definovány trestné činy. Homicidia a feminicidia se považují za trestné 

činy lokálního charakteru a soudci se tak v jejich případě řídí státním trestním právem, 

nikoliv tím federálním. Ne všechny státy ale trestají dané činy stejně, a ne všechny státy 

mají například feminicidio ve svém trestním zákoníku definovány. Právě svoboda 

jednotlivých států pro svou vlastní právní úpravu bývá terčem kritiky ze strany 

mezinárodních lidskoprávních organizací, které vyzývají k harmonizaci s federálním 

trestním zákoníkem. Co se týče zahrnutí deliktu feminicidia do trestních zákoníků, 

jednotlivé státy se dají rozdělit do dvou kategorií. Do první kategorie spadají ty, které 

mají feminicidio výslovně typizované jako akt zbavení života ženy pro genderový motiv. 

V současnosti do této kategorie spadá celkem 19 federativních jednotek, mezi nimi 

i hlavní město a státy Estado de México (EDOMEX), Veracruz či Querétaro. Do druhé 

kategorie se řadí státy, které ve svých trestních zákonících doposud nezahrnuly trestný 

čin feminicidia. Mezi ty se řadí například Yucatán, Quintana Roo nebo Tabasco. Za stát 

na půli cesty se dá poté považovat Chihuahua, která ve své právní úpravě sice již 

specifikovala genderové vraždy žen, ale doposud je v ní nenazvala výslovně 

feminicidiem.48  

2.3.1 Chihuahua 

Je paradoxem, že stát, jenž dostal feminicidia do širšího povědomí kvůli jejich 

masovému výskytu, dlouho nedisponoval adekvátní právní úpravou pro trestání jejich 

pachatelů a doposud nezahrnul tento termín do svého trestního zákoníku. Až v roce 2017 

                                                 

47 Código Penal Federal [online]. Título 19, Capítulo V, artículo 325. Mexico, 2012 [cit. 2019-03-01]. Dostupné z: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235549/Co_digo_Penal_Federal_22_06_2017.pdf  
48 SUÁREZ, Karina. La ONU pide a México tipificar el feminicidio en todo el país. In: El País[online]. 23.8.2018 [cit. 2019-03-16]. 

Dostupné z: https://elpais.com/internacional/2018/07/23/mexico/1532369836_872417.html  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/235549/Co_digo_Penal_Federal_22_06_2017.pdf
https://elpais.com/internacional/2018/07/23/mexico/1532369836_872417.html
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došlo ke schválení reformy, která definovala genderové vraždy žen; to však bez 

výslovného použití termínu feminicidio. Reforma nabyla platnosti 

dne 29. října 2017 a doplňuje články 126 a 136, které se zabývají homicidiem; nyní 

rozšířila jeho podoby i o vraždy žen pro genderový motiv.49 V základní sazbě může být 

pachatel potrestaný třiceti až šedesáti lety vězení spolu s povinností vyrovnat náhrady 

škody. Jsou zde specifikovány i čtyři charakteristiky daného trestného činu, přičemž 

naplnění alespoň jedné z nich indikuje, že bylo zmíněné homicidio spácháno: 

1. „Oběť nese známky sexuálního násilí jakéhokoliv typu; 

2. Před anebo po zbavení oběti života jí byla způsobena zranění, zmrzačení 

nebo jakýkoliv jiný akt ohrožující lidskou důstojnost; 

3. Existují nějaké předešlé události a data o tom, že se na ní pachatel před 

zbavením života dopustil násilí fyzického, psychologického, ekonomického, 

majetkového nebo jakéhokoliv typu; bez ohledu na to, zda byla podána 

obžaloba či zda o tom věděla nějaká autorita; 

4. Misogynní motivy.“50 

Dále jsou v reformě uvedeny přitěžující okolnosti, které mohou pachateli zvýšit 

trest vězením až o dvacet let. Mezi nimi najdeme například okolnosti, že byl trestný čin 

spáchaný dvěma a více osobami, že byla oběť těhotná anebo že tělo oběti bylo vystaveno, 

uloženo, či odhozeno na místech veřejných. Stejně tak je mezi přitěžujícími okolnostmi 

i to, když nějaký veřejný činitel využije svého postavení a v jakékoliv fázi případu do něj 

zasáhne.  

2.3.2 Estado de México 

V EDOMEX se trestný čin feminicidia dostal do místního trestního zákoníku 

o několik let dříve, než tomu bylo ve většině zbylých mexických států. První zmínka 

o něm se zde objevila v roce 2011, a to v článku 242 trestního zákoníku. Tehdy bylo 

feminicidio definováno jako: „zbavení života ženy spojené s jejím vyloučením, 

subordinací, diskriminací či jejím vykořisťováním.“51 V roce 2015 ale došlo na úpravu 

                                                 

49 HERNÁNDEZ, Antonio. Desde hoy se castiga en Chihuahua el feminicidio con 80 años de prisión. In: Omnia.com.mx [online]. 
Mexiko, 29. října 2017 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: http://www.omnia.com.mx/noticia/43626  
50 Código Penal del Estado de Chihuahua [online]. Título 1, Capítulo I, artículo 126. Mexico, 2006. [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: 

http://www.congresochihuahua2.gob.mx/biblioteca/codigos/archivosCodigos/64.pdf  
51 SALAZAR, Ana. En Edomex el feminicidio se castiga hasta con prisión vitalicia. In: MILENIO[online]. 2018 [cit. 2019-04-14]. 

Dostupné z: https://www.milenio.com/policia/en-edomex-el-feminicidio-se-castiga-hasta-con-prision-vitalicia  

http://www.omnia.com.mx/noticia/43626
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trestního zákona, která mimo jiné zpřísnila i tresty za dané činy. Místo původních 

sedmdesáti let je tak nyní možné pachatele potrestat až doživotním trestem vězení. 

Feminicidio je nyní definováno v článku 281 jako vražda ženy s genderovým motivem 

a je uvedeno osm charakteristik, jež dokazují, že bylo feminicidio spácháno při naplnění 

alespoň jedné z nich. Prvních sedm je totožných s těmi ve federálním trestním zákoníku, 

EDOMEX ale uvádí ještě osmou charakteristiku, která indikuje, že bylo spácháno 

feminicidio, když se jedná o: „Důsledek genderového násilí, a to v případě, že byl 

pachatel známou osobou oběti či nikoliv, tedy bez jakéhokoliv vztahu.“52 Za přitěžující 

okolnost se považuje, pokud byla oběť nezletilá, těhotná či postižená, anebo pokud byl 

trestný čin spáchán veřejným činitelem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

52 Código Penal del Estado de México [online]. Subtítulo 5, Capítulo V, artículo 281. Mexico, 1999 [cit. 2019-04-14]. Dostupné z: 

http://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/cod/vig/codvig006.pdf  
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3. Metodologie 

V této části bych ráda upřesnila, co je samotným cílem mé diplomové práce 

a nastínila metodu, jež za účelem naplnění cíle použiji.  

3.1 Výzkumný cíl 

 Prvním z vytyčených cílů je upozornit na problematiku genderového násilí a jeho 

nejextrémnější formu, jejíž označení je v českém prostředí zatím poměrně neznámé. 

Zatímco v anglicky psané či španělské akademické literatuře je termín 

femicide/feminicide již často zmiňovaný, v té české to zatím tak není. Chtěla bych tedy 

vnést pojem feminicidio do české akademické literatury a rozšířit o něm povědomí. 

Geografické zasazení mé práce do Mexika má hned několik důvodů. Tím prvním je fakt, 

že Latinská Amerika je světovým regionem s vysokou mírou výskytu feminicidií. Dle dat 

zveřejněných Observatoří pro genderovou rovnoprávnost pro Latinskou Ameriku 

a Karibik zde bylo v roce 2017 spácháno 2 559 vražd žen, které byly vyhodnoceny jako 

vraždy pro genderový motiv (nutno podotknout, že se jedná o data oficiálně zveřejněna 

jednotlivými státy).53 Konkrétně Mexiko je vzhledem k pandemickému výskytu 

genderového násilí obecně dobrým vzorkem pro přiblížení závažnosti této problematiky. 

Dalším důvodem výběru Mexika pro mou práci je i to, že autorka teoretického konceptu 

feminicidia, které v práci používám, je mexická feministka Marcela Lagarde. Ta s jeho 

pomocí upozornila na alarmující situaci v zemi, konkrétně nejprve na dění ve 

městě Ciudad de Juárez, které se pro vysoký výskyt brutálních vražd žen stalo typické. 

Mexická feministická hnutí se stala jedněmi z prvních, která si osvojila termín 

feminicidio a začala ho běžně používat. Neposledním důvodem pro zasazení mé práce do 

Mexika jsou i dva konkrétní případy, Campo Algodonero a Mariana Lima, jejichž 

konečné rozsudky se staly zásadním milníky v oblasti genderového násilí. Co se týče 

prvního případu, poprvé v historii byl v případě feminicidia jako jeden z viníků odsouzen 

samotný stát Mexiko, a to pro nevytváření dostačujících podmínek k zabránění daných 

aktů. V druhém případě poté soud rozhodl, že pokud se nepotvrdí opak, bude se ve všech 

                                                 

53 Femicide or feminicide. In: Gender Equality Observatory for Latin America and the Caribbean[online]. United Nations [cit. 
2019-03-10]. Dostupné z: https://oig.cepal.org/en/indicators/femicide-or-feminicide  
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budoucích případech zavražděných dívek a žen v Mexiku muset apriori postupovat dle 

protokolu, jako by se jednalo o feminicidio, tedy s genderovým motivem.  

Druhým cílem mé diplomové práce je tedy zjistit, jaké faktory vedly ke zmíněným 

výsledkům ve dvou konkrétních případech a určit, jak kauzální mechanismy 

v jednotlivých procesech fungují. Začnu sledováním kontextu, jenž spáchání feminicidií 

předcházel, budu pokračovat přes samotný případ a skončím až u finálních rozsudků 

příslušných soudních instancí. Pomocí této stanovené struktury budu moci lépe sledovat 

zmíněné procesy.  To nejen že pomůže přiblížit celkově danou problematiku, ale zároveň 

to umožní porovnat, jak se dva vybrané případy ve svém průběhu lišily/podobaly.    

3.2 Výzkumná metoda 

Již první zmíněný cíl napovídá, že nejvhodnější cestou pro jeho naplnění bude skrze 

kvalitativní výzkum. V empirické části práce jsem se rozhodla konkrétně pro analýzu 

procesu jakožto metody, která má za cíl vysledovat kauzální mechanismy v konkrétních 

případech. Kauzální mechanismus se dá definovat jako: „komplexní systém, který 

interakcí jednotlivých částí vytváří nějaký výsledek“.54 Analýza procesu tedy zahrnuje 

pokusy o identifikaci kauzálního procesu mezi nezávislými proměnnými a výsledkem 

závislé proměnné. Základními otázkami při výběru této metody jsou „jaké typy 

kauzálních mechanismů jsou zjištěny“. Celkem se dají rozlišit tři základní druhy analýzy 

procesu: testování teorie, vytváření teorie a explaining-outcome neboli vysvětlování 

výsledku. V mé diplomové práci jsem se rozhodla pro explaining-outcome analýzu, která 

se oproti dvěma předešlým typům zaměřuje na jediný případ a snaží se o vysvětlení jeho 

výsledku. Cílem zde tedy není zkonstruovat nebo testovat obecnější teorie, ale poskytnout 

vysvětlení výsledku určitého případu. Metoda analýzy procesu se od ostatních metod liší 

zejména tím, že se zde vytváří odlišný druh vyvozování, než tomu bývá u jiných metod 

zaměřených na malý počet případů. Analýza procesu se snaží o vyvozování uvnitř 

jednoho zmíněného případu, a to ohledně přítomnosti/absence kauzálních mechanismů, 

zatímco jiné metody se snaží spíše o vyvozování kauzálních vztahů napříč jednotlivými 

případy.55  

                                                 

54 CHECKEL, Jeffrey T. 2008. Tracing Causal Mechanisms. International Studies Review 8(2):p.362- 370.  
55 BEACH, Derek a Rasmus Brun PEDERSEN. Process-Tracing Methods: Foundations and Guidelines. United States of America: 
The University of Michigan, 2013. 
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Problematika genderového násilí je velice komplexní a hraje v ní roli velká řada 

faktorů, i proto považuji specifický kontext jednotlivých případů za klíčový. Vyvozování 

všeobecných teorií na základě dvou konkrétních příkladu považuji za velice obtížné, 

namísto toho je mojí ambicí získat vysvětlení pro výsledek případů Campo Algodonero 

a Mariana Lima. První se v roce 2009 dočkal rozsudku od Meziamerického soudu pro 

lidská práva. Ten je na poli ženských lidských práv něčím novým, protože poprvé 

v historii byl v této problematice odsouzen stát za nevytvoření dostačujících podmínek. 

Druhý se dočkal svého klíčového rozsudku od mexického Nejvyššího soudu pro 

spravedlnost v roce 2015 a díky němu se má na veškeré budoucí vraždy žen nahlížet 

s genderovou perspektivou. Cílem mé práce je tedy vysvětlit, proč k tomu došlo a jaké 

důležité mechanismy zde sehrály roli.  

V rámci výzkumu se budu držet stanoveného konceptuálního rámce, který mi 

pomůže držet se určité struktury. Zaměřím se na čtyři faktory, které jsou pro dané procesy 

důležité a pomohou mi lépe procesům porozumět a odhalit v nich jednotlivé kauzality. 

Jedná se konkrétně o sociálně-ekonomický kontext daného státu, jeho roli v případu, 

přínos občanské společnosti a cestu soudů k vynesení zmíněných rozsudků. Budu 

pracovat s primárními zdroji v podobě dostupných soudních spisů, zpráv vydaných 

občanskou společností a dat zveřejněných Národním institutem statistiky a geografie. 

V rámci analýzy jsem se rozhodla pro induktivní cestu. Začnu tedy u empirických faktů, 

které důkladně prozkoumám a pokusím se v nich odhalit věrohodné kauzální 

mechanismy, které umožnily daný výsledek zkoumaného případu.  
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4. Případ Campo Algodonero 

Případ Campo Algodonero je pravděpodobně jedním nejznámějších případů 

feminicidia, a to pro jeho konečný rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva 

z roku 2009. Ten se stal na poli lidských práv naprosto zásadním jak na národní, tak 

mezinárodní úrovni. Vnesl totiž pojem „femicide“ do mezinárodního práva, kde se od té 

doby začal běžně používat. Případ se stal v roce 2001 a odkazuje na vraždu celkem osmi 

dívek a žen v Ciudad de Juárez ve státě Chihuahua, který leží na hranicích se Spojenými 

státy. Jednalo se celkem o osm přímých obětí, nicméně díky výrazné aktivitě příbuzných 

dívek se případ dostal do povědomí zejména kvůli třem zavražděným: Esmeraldě Herrera 

Monreal (14 let), Lauře Berenice Ramos Monárrez (17 let) a Claudii Ivette González 

(20 let). Esmeralda v době jejího zmizení pracovala jako hospodyně, Laura byla 

studentkou střední školy a Claudia byla zaměstnankyní místní tzv. maquiladory, tedy 

montážní továrny typické pro tento region. Dívky byly svými rodinami nahlášeny na 

místních úřadech jako pohřešované. Těla obětí byla nalezena dne 6. listopadu 2001 na 

bavlníkovém poli (ve španělštině campo algodonero) poblíž jedné maquiladory a jevila 

známky sexuálního zneužití a brutálního násilí; měla svázané ruce a byla nalezena 

polonahá.56 Pět z osmi těl nebyla bezprostředně po jejich nalezení identifikována vůbec, 

částečně se tak stalo pouze v případě Laury, Claudie a Esmeraldy. Jejich rodinám totiž 

nebyly ukázány žádné dokumenty o provedení testů DNA ani o výsledcích pitvy.57 

V březnu roku 2002 Irma Monreal, matka Esmeraldy, s podporou Národní asociace 

demokratických advokátů (Asociación Nacional de Abogados Democráticos A.C) 

předložila stížnost na průběh vyšetřování Meziamerickému soudu pro lidská práva. Ten 

žádost přijal a dal pokyn k tomu případ znovu prošetřit, tentokrát ale s účastí 

mezinárodních komisařů a odborníků. V červnu roku 2004 byl do Ciudad de Juárez 

vyslán argentinský tým forenzní antropologie (Equipo Argentino de Antropología 

Forense, EAAF), aby provedl ohledání těl ze zmíněného případu. Týmu se podařilo 

identifikovat další čtyři oběti s tím, že identita jedné ze zavražděných žen je do dnešního 

dne neznámá. Co se týče zmíněných čtyř žen, byly to María de los Ángeles Acosta 

                                                 

56 VÁZQUEZ CAMACHO, Santiago J. El caso Campo Algodonero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anuario 

Mexicano de Derecho Internacional, [S.l.], jan. 2011. ISSN 2448-7872. Dostupné z: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/361/623 . DOI: 

http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487872e.2011.11.361. 
57 DE PAULA, Dandara. Direitos Humanos e a violência contra mulher: Caso Campo Algodonero. Revista Estudos Feministas, 
Florianópolis, v. 26, n. 3, nov. 2018. ISSN 1806-9584. [cit. 2019-03-29]. Dostupné z: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/58582/37922 
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Ramírez, Mayra Juliana Reyes Solías, Merlín Elizabeth Rodríguez Sáenz a María Rocina 

Galicia. Dále tým potvrdil identity Esmeraldy Herrera Monreal a Laury Berenice Ramos 

Monárrez jakožto dvou z obětí. Ukázalo se, že do té doby v případě třech obětí mexické 

úřady těla identifikovaly chybně.58 V únoru roku 2005 vydal CIDH zprávu č. 28/07, ve 

které rozhodl spojit případ Esmeraldy s případem Laury a Claudie a vzhledem k tomu, že 

se jednalo o vraždy spáchané ve stejném městě a těla byla nalezena společně, se s názvem 

případu „Campo Algodonero“ odkazuje na tyto tři zavražděné.59   

4.1 Sociálně-ekonomický kontext 

 Ciudad de Juárez se nachází v nejsevernější části státu Chihuahua 

(viz Příloha č. 1). Žije zde více než 3 a půl milionu obyvatel s tím, že necelých 1 a půl 

milionu obývá právě Ciudad de Juárez.60 To z něj činí nejlidnatější oblast Chihuahuy, 

přestože se nejedná o jeho hlavní město. Vysoký počet obyvatel lze přisuzovat zejména 

industriálnímu sektoru, který láká mnoho pracovních migrantů nejen z dalších částí 

Mexika, ale i ze zemí střední Ameriky. Jejich velký příval ale nebyl následován 

adekvátním uzpůsobením místní infrastruktury; v regionu nedošlo na rozvoj školství, 

zdravotnictví, ani jiných odvětví tak, aby dokázaly uspokojit základní potřeby obyvatel. 

Celé tamní čtvrti například postrádají přívod elektřiny a dle pozorovatelů Komise 

CEDAW se v těchto částech jedná o příbytky obývané zejména ženami. Stejně tak je 

v oblasti patrný obrovský rozdíl mezi jednotlivými sociálními třídami, kdy minorita 

bohatých kumuluje moc a pro chudou většinu je stále těžší vymanit se z bludného kruhu 

chudoby. V případě bohaté minority se mnohdy jedná o vlastníky půdy, na nichž jsou 

vystavěny maquiladory. Popsaná situace s sebou nese i zhoršení bezpečnostní situace, jež 

zahrnuje organizovaný zločin, obchod s drogami, praní špinavých peněz, obchod se 

ženami a dětmi, produkci ilegální pornografie či nucenou prostituci.61 

 Sociální vztahy se zde odvíjejí od tradice patriarchátu, ve které jsou ženy 

podřízeny mužské dominanci. Ta je znatelná jak v soukromé sféře, tak ve veřejném 

                                                 

58 MEDINA ROSAS, Andrea. Campo Algodonero. 1. Distrito Federal, México: Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C. 
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer CLADEM, 2010. 
59 Report No. 28/07 (Merits), Cases 12.496, 12.497 and 12.498, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal and Laura 

Berenice Ramos Monárrez, IACHR. Mexico, March 9, 2007 
60 Chihuahua: Número de habitantes. INEGI [online]. 2015 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chih/poblacion/  
61 Report on Mexico produced by the Committee on the Elimination of Discrimination against Women under article 8 of the 
Optional Protocol to the Convention [online]. CEDAW, 2005 [cit. 2019-04-07]. Dostupné z: 
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životě.62 Dle dat získaných v Národním průzkumu dynamiky vztahů v domácnostech 

(ENDIREH) z roku 2006 pořádaným institutem INEGI celkem 55,8 % zadaných žen ve 

státě Chihuahua uvedlo, že během svého současného vztahu zažily nějaký druh násilí ze 

strany svého partnera. Tyto ženy dále specifikovaly formy násilí, jemuž byly od svých 

partnerů vystaveny. Celkem 92,5 % žen alespoň jednou pocítilo od svého partnera 

emocionální druh násilí, dále 63,3 % pocítilo násilí ekonomické, 57,2 % fyzické 

a 36,7 % sexuální.  Co se týče fyzického a sexuálního druhu násilí, pouze 13,3 % jeho 

obětí nahlásilo daný akt příslušným úřadům.63 Ve veřejném prostředí je v Chihuahuě 

nejčastějším druhem násilí páchaném na ženách tzv. komunitní násilí, tedy to, jenž je 

viditelné ve veřejných prostorech (na ulici, v prostředcích hromadné dopravy, ve 

veřejných institucích atp.). Na rozdíl od násilí v soukromé sféře, které je vykonáváno 

člověkem známým oběti, je takové násilí pácháno osobami neznámými (např. na ulici) 

nebo lidmi z komunitního prostředí (sousedství, úřady, práce či škola).64 Data vyplývající 

z průzkumu ENDIREH z roku 2006 ukazují, že v Chihuahuě celkem 38,8 % žen zažilo 

komunitní násilí vůči své osobě. Z toho 39,6 % (170 361 dívek a žen) uvedlo, že dané 

násilí zahrnovalo i fyzické napadení a nucení k sexuálním praktikám.65   

 Jako další z indikátorů postavení žen může sloužit také index genderového rozvoje 

(Gender Development Index, GDI) a index genderového mocenského postavení (Gender 

Empowerment Measure, GEM), jež používá OSN ve svých pravidelných zprávách. GDI 

měří genderové rozdíly v lidském rozvoji tak, že sleduje diference mezi muži a ženami 

ve třech základních dimenzích – zdraví, vědomostech (analfabetismu) a životním 

standardu. GEM se poté zaměřuje na aspekty lidského rozvoje a genderové rozdíly 

spojené s výší příjmu, participací ve vysoce postavených pozicích a obsazení 

v politických funkcích.66 V případě GDI ve státě Chihuahua jsou hodnoty víceméně 

stejné jako je tomu na národní úrovni, nicméně GEM ukazuje hodnoty nižší oproti 

národnímu průměru.67 Zatímco na řídících postech na národní úrovni v roce 2004 bylo 

                                                 

62 REGUERA, María, José CALVARIO a Felipe MORA. Violencia contra las mujeres en el noreste de México: elementos para su 

contextualización. Acta sociológica. Elsevier España, S.L.U., září-prosinec 2014, (65), 65-95. 
63 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), Chihuahua. 2006. Mexiko: Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2008. 
64 La violencia contra las mujeres en el ámbito comunitario: Qué es la violencia comunitaria?. In: Gob.mex [online]. Unidad de 

Igualdad de Género, duben 2017 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z: 
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zaměstnáno celkem 25,24 % žen, ve státě Chihuahua to bylo pouhých 19,52 %. Další 

znatelné rozdíly se týkají i tzv. gender pay gap; ze zprávy o lidském rozvoji Mexika 

z roku 2004 vyplývá, že zatímco muži si v Chihuahuě vydělají průměrně 18 USD za den, 

ženy dosáhnou pouze na 6 USD.68  

 Za zmínku jistě stojí i průměr odpracovaných hodin s ohledem na jednotlivá 

pohlaví. Na národní úrovni muži v roce 2004 pracovali v průměru 54,1 hodin týdně 

a ženy 62,7 hodin (rozdíl 8,6 hodin). Ve státě Chihuahua ale muži v daném roce pracovali 

51,9 hodin týdně, oproti tomu ženy celých 67,6 hodin (rozdíl 15,7 hodin). To z Chihuahuy 

činí stát s největším rozdílem odpracovaných hodin dle jednotlivých pohlaví v celém 

Mexiku. Zvláště zajímavá jsou tato data zejména pokud vezmeme v potaz distribuci 

domácích prací v jednotlivých domácnostech. V roce 2002 ženy v Mexiku strávily 

v průměru 15 hodin týdně úklidem domácnosti a necelých 12 hodin týdně přípravou 

stravy pro členy rodiny, oproti tomu muži věnovali úklidu domácnosti pouhé 4,5 hodiny 

týdně a vaření zhruba 4 hodiny.69 Můžeme zde tak sledovat trend tradičních sociálních 

rolí, kdy je ženě automaticky připisována starost o domácnost, která s sebou nese 

každodenní činnosti jako je péče o členy rodiny, příprava pokrmů, úklid či praní prádla. 

Tento trend se nemění ani ve chvíli, kdy žena tráví v průměru o mnoho více času v práci 

než muž (i když to není zárukou vyššího výdělku).   

4.1.1 Maquiladora industry 

Termín „maquiladora industry“ se běžně používá pro označení praktik 

nadnárodních společností, které umisťují své montážní továrny do regionů a zemí 

s tradičně nízkými mzdami. Společnosti si na práci v nich najímají lokální pracovníky 

a dochází tak k významnému omezení nákladů na výrobu. Typické oblasti pro daný 

model jsou například automobilový či textilní průmysl, ale výjimkou nejsou ani jiná 

odvětví. Termín je odvozen ze slova španělského původu maquila, které ve svém 

originálním významu znamená akt broušení zrna pšenice. Odkazovalo se tak na proces, 

kdy farmář přinesl zrno k mlynáři, a ten ho tímto postupem přeměnil na mouku. Význam 

slova se ale s postupem času vyvinul a označuje jakoukoliv aktivitu v průmyslové 

činnosti (např. balení, montování atp.), která je prováděna jinou stranou než původním 

                                                 

68 Informe sobre desarollo humano: México 2006-2007. In: United Nations Development Programme [online]. UN, 2007 [cit. 2019-
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výrobcem. V moderním kontextu se ujal zejména výraz maquiladoras; ten odkazuje na 

různé montážní továrny, odkud jsou importované produkty po zpracování re-exportovány 

do zemí prodeje.70  

Kořeny tradice maquilador sahají v Mexiku do 30. let 20. století, kdy se mexická 

vláda snažila intenzivně podpořit ekonomický a průmyslový rozvoj v pohraniční oblasti 

na severu země. V rámci tohoto snažení byly v několika městech na severu Mexika 

vytvořeny zóny volného obchodu, které umožňovaly import zboží bez nutnosti platit 

z něho daně. Mezi zmíněnými městy byly například Tijuana nebo Ciudad de Juárez. Právě 

tyto oblasti se později staly typickým příkladem modelu tzv. maquiladora industry.71  

Rozvoj maquilador jako takových nastal v 60. letech minulého století, kdy byl 

v zemi implementován Program hraniční industrializace (Programa de Industrialización 

Fronteriza, PIF). Ten umožnil výstavbu maquilador v doposud zaostalých částech země 

s cílem posílit lokální ekonomiku a podpořit místní rozvoj. PIF zde pomohl vybudovat 

zcela nový model průmyslu a učinil ze severu Mexika nejdynamičtější industriální oblast 

a naprosto zásadním způsobem proměnil i místní socio-ekonomickou strukturu. Vůbec 

největší rozvoj maquilador v Mexiku se ale vztahuje k období po roce 1986, kdy se země 

začala více otevírat mezinárodní ekonomice a v rámci této politiky mexická vláda 

podepsala Všeobecnou dohodu o clech a obchodu (General Agreement on Traffics and 

Trade, GATT). V politice liberalizace Mexiko pokračovalo i v 90. letech, což dokazuje 

i fakt, že podepsalo Severoamerickou dohodu o volném obchodu (North  American Free 

Trade Agreement, NAFTA), která podobně jako GATT pomohla odstranit existující 

bariéry a instalace montážních továren tak zaznamenaly velký boom.72 Zatímco v roce 

1975 jich bylo na území Mexika aktivních 454, v roce 1995 to bylo již 2 130 a v roce 

2006 se jejich počet dostal celkem na 2 810.73 Počátkem 21. století se ale začalo stále 

výrazněji ukazovat, že zavedení daného modelu má nespočet nedostatků a způsobuje 

mnoho strukturálních problémů. Po zhruba padesáti letech fungování se namísto 

výrazného ekonomického rozvoje dostavily spíše důsledky jako zhoršená bezpečnostní 

                                                 

70 TYALOR HANSEN, Lawrence Douglas. The Origins of the Maquila Industry in Mexico. Comercio Exterior [online]. Listopad 
2003, 53(11), 1-16 [cit. 2019-03-30]. Dostupné z: http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines_en/24/6/tayl1103.pdf   
71 SAUCEDO MENDOZA, Gloria Coryzandy. Importaciones temporales en Mexico, desarrollo de una industria maquiladora y su 

dinámica a partir de la entrada en vigor del TLCAN. Mexiko, 2018. Diplomová práce. Universidad Nacional Autónoma de México. 
Vedoucí práce Rodoldo Arturo Villavicencio López. 
72 SANCHEZ-REAZA, J a A RODRIGUEZ-POSE. The impact of trade liberalization on regional disparities in Mexico. GROWTH 

AND CHANGE [online]. 2002, 33(1), 72-90 [cit. 2019-03-31]. ISSN 00174815. 
73 Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación 1975-1985, 1995-2000, 2007. Mexiko: Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía.  

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines_en/24/6/tayl1103.pdf


   

 

34 

  

situace, násilí a hromadné porušování lidských práv v podobě vykořisťování zaměstnanců 

maquilador. Tyto podmínky naopak snížily rozvojový potenciál oblasti.74  

Od počátku výstavby maquilador se mnohokrát změnil i profil jejich ideálního 

zaměstnance. V 70. letech se hledaly zejména mladé, svobodné a bezdětné ženy, které 

měly být pro danou práci dostatečně poddajné. O dekádu později už to byly spíše ženy 

středního věku, ideálně vdané, a také muži. Starší ženy měly oproti těm mladším 

představovat loajálnější přístup, také se u nich předpokládalo, že díky jejich sociálním 

rolím a povinnostem matek od rodin nebudou chtít měnit zaměstnání tak často jako tomu 

bylo u žen podstatně mladších.  O několik let později, s postupně zvyšující se 

technologickou náročností práce, se uchýlilo k zaměstnávání mnohých mužů. Nynější 

trend pro hledání běžných dělníků, kterých je početně nejvíce, představují opět mladé 

dívky a ženy. V 80. letech ženy v mexických maquiladorách představovaly zhruba 

80 % celkové pracovní síly, k roku 2006 to už ale bylo pouze 58,8 % s tím, že muži jsou 

využíváni zejména na technicky administrativní a těžší práce v oblasti montáže 

automobilových a elektronických součástek.75 

4.1.1.1 Porušování práv žen 

Vzhledem k neustálému nárůstu maquilador v Mexiku je logické, že i přes 

částečnou defeminizaci pracovní síly v maquiladorách v 70. a 80. letech v nich můžeme 

sledovat kontinuální nárůst v počtu ženských pracovnic. Zatímco v roce 1975 zde bylo 

zaměstnáno 45 275 žen (z celkového personálu čítající 67 214 pracovníků), v roce 

1995 jich bylo 314 172 (z celkových 648 263 pracovníků) a v roce 2006 už 

512 527 (z celkových 1 202 134 pracovníků). Co se týče přímo státu Chihuahua, v roce 

2006 se na jeho území nacházelo celkem 402 maquilador, jež zaměstnávalo celkem 

308 661 osob, z toho 146 413 žen. Je důležité upozornit na fakt, že zatímco muži tradičně 

obsazují zejména technické a administrativní pozice, ženy jsou najímány primárně na 

montážní a dělnickou práci. Ženy dle zmíněného trendu tedy na nekvalifikovaných 

pozicích stále tvoří většinu; v maquiladorách ve státě Chihuahua v roce 2006 pracovalo 

oproti 109 816 dělníkům-mužům 125 033 dělnic-žen.76 Právě zaměstnanci na těchto 
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pozicích jsou nuceni k práci, která různým způsobem postihuje jejich tělesný a psychický 

stav. Dělníci a dělnice často manipulují se zdraví poškozujícími chemikáliemi bez 

ochranných pomůcek a používají nebezpečné nástroje bez důkladného proškolení 

v prostředí, které nesplňuje standardní bezpečnostní normy. Teplota vzduchu v místě 

výkonu práce je často extrémně nízká, anebo naopak extrémně vysoká bez adekvátní 

ventilace a zvukové limity jsou nezřídka mnohonásobně překračovány. Zmínění 

pracovníci si tak běžně stěžují na obtíže jako jsou bolesti hlavy, břicha a zad, pocity na 

omdlení, zvracení, dýchací problémy, kožní obtíže a problémy se zrakem a sluchem.77 

Nejen že tak zmíněné dívky a ženy pracují v otřesných podmínkách s vidinou jen 

minimálních odměn, ale navíc zde zažívají i genderovou diskriminaci. Ta se projevuje 

poněkud jinak, než jak bychom si ji mohli představit v jiných odvětvích. Namísto 

odmítání zaměstnávání žen jsou dívky a ženy pro práci v otřesných podmínkách cíleně 

hledány.  Věci jako sexuální obtěžování na pracovišti, diskriminace těhotných 

a v nejhorších případech i znásilnění nejsou v maquiladorách výjimkou.78 Specifické 

nebezpečí pro ženy představuje i dvojí pracovní zátěž v podobě dlouhé tovární práce 

a následné práce v domácnosti a starosti o rodinu. Stejně tak jsou pracovnice často nuceny 

pracovat s látkami, které mají negativní vliv na jejich zdraví, a to i v oblasti 

reprodukčních schopností.  

4.2 Role státu  

 Ve vyšetřovacím procesu případu Campo Algodonero můžeme spatřit mnoho 

pochybení ze strany státu již ode dne, kdy rodinní příslušníci nahlásili zmizení dívek. 

Úřady nezahájily jejich okamžité hledání, pouze sepsaly záznam o pohřešování, ale reálně 

nic aktivně neudělaly proto, aby se zmizelé našly. V den nahlášení zmizení Claudie poté, 

co se nevrátila domů z práce, byla její matka poslána pryč s tím, že dívka musí být 

nezvěstná alespoň 72 hodin, aby se mohlo zahájit vyšetřování. Následně její rodina 

úřadům přímo navrhla místa, která by mohla k vypátrání Claudie dovést. To ale nebylo 

úřady vzato v potaz a za celou dobu 4 týdnů, kdy byla Claudia nezvěstná, tam nebyly 

vyslány žádné jednotky. Stejně tak její rodina informovala úřady o incidentu, který 
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Claudia zažila zhruba týden před svým zmizením. Cestou z práce domů ji pronásledovalo 

policejní auto s dvěma policisty, kteří ji slovně obtěžovali. Rodina Claudie nahlásila 

jejich poznávací značku úřadům, nicméně daní policisté nebyli nikdy vyslechnuti 

a prověřeni. Co se týče nahlášení Lauřina zmizení, od daného dne až po nalezení jejího 

těla to bylo více než 6 týdnů. Během celé doby nebylo učiněno žádných kroků, které by 

mohly pomoci ji najít. Matka Laury navíc uvedla jméno jednoho soudního činitele, se 

kterým v nedávné době její dcera měla několikrát schůzku. Informovala i o jejich časté 

komunikaci, nic z toho ale nevedlo k výslechu dané osoby. Úřady nevyslechly ani blízké 

kamarády a spolupracovníky dívek a nebyly prošetřeny ani jejich telefonní hovory či jiné 

komunikační prostředky. Návrhy rodin na možné scénáře byly ignorovány. Matka 

Esmeraldy byla odbytá s tím, že se dívka „jistě nachází někde se svým přítelem“. Ode 

dne nahlášení jejího zmizení do nalezení jejího těla to byl týden a během něho ze strany 

autorit taktéž nebylo zahájeno aktivní pátrání. Rodiny tak provedly několik pátracích akcí 

po dívkách na vlastní pěst bez jakékoliv pomoci příslušných autorit.79  

Rodinám nebyly poskytovány žádné bližší informace o průběhu případu. Matce 

Esmeraldy bylo po opakovaném dotazování na stav vyšetřovacího procesu přímo řečeno, 

aby si pro bližší informace o stavu zmizelé dcery zakoupila místní noviny. Následně, když 

bylo tělo její dcery nalezeno s podezřením, že by se mohlo jednat právě o Esmeraldu, 

nebyla bezprostředně informována. Tělu Esmeraldy navíc chyběla obličejová a vlasová 

část a její matce to bylo vysvětleno slovy, že to bylo zapříčiněno větrem a divou zvěří, 

přestože tělo bylo nalezeno zcela nahé a nejevilo známky takového útoku.80 Úřady v této 

fázi neprovedly testy DNA, z osmi obětí se jim v tuto chvíli podařilo identifikovat pouze 

tři; identity ale vzhledem k absenci laboratorních testů nebyly jisté na 100 %. Okolí 

nebylo řádně zajištěno a během dvou dnů se našlo 34 předmětů, které by se daly 

považovat za důkazní materiál, nebyl o nich ale sepsán žádný podrobný záznam. Rodinám 

tedy daný postup přišel neadekvátní a koncem února roku 2002 se rozhodly udělat 

ohledání místa samy. Přestože to bylo skoro tři měsíce po nálezu těl, našlo se při něm 

několik kusů oblečení, které patřily dívkám, a několik dalších předmětů, které mohly 

souviset s případem. O daném nálezu rodiny informovaly státní zastupitelství a za jeho 
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přítomnosti uspořádaly další ohledání místa činu. Při něm se nalezly další kusy oblečení, 

bot, prameny vlasů a také několik dalších důkazů, mezi kterými se nacházela například 

poznávací značka vozidla s tamní registrací a jeho prozatímní povolení vydané městem. 

Některé z nalezených věcí byly přiřazeny jednotlivým obětem, neexistuje však žádný 

záznam o tom, jak byl důkazní materiál testován a v jakých podmínkách byl uschován.81  

Co se týče identifikace těl, Claudia byla v době nalezení nezvěstná zhruba měsíc. 

Její tělo bylo identifkováno pouze tradiční metodou a následně kraniometrií 

a odontologickým testem. Uvedeným důvodem pro daný postup byla přílišná fáze 

rozkladu těla. V případě Laury se postupovalo obdobně, a to také údajně proto, že tělo 

bylo již v tak pokročilém rozkladu, jenž znemožnilo vědecky podrobnou analýzu těla. Její 

identifikace byla tedy učiněna pouze tradičním způsobem, a to ukázáním zbytků těla, 

oblečení a osobních věcí příbuzným. Až v lednu roku 2002, tedy tři měsíce po nálezu 

mrtvoly, bylo vykonáno ohledání těla pomocí kraniometrie a odontologických testů, což 

dle místních odborníků stačilo na potvrzení identity Laury Ramos. Následně její rodina 

vyjádřila nedůvěru ohledně Lauřiny identity a požádala o testy DNA, které ale nebyly 

vyhotoveny. Namísto toho byly provedeny jiné klinické testy a tělo oběti bylo rodině 

vráceno. Případ byl tímto uzavřen. Tělo třetí oběti, Esmeraldy, bylo nalezeno týden po 

jejím zmizení a bylo identifikováno pouze na základě ukázky fotek jejího oblečení 

příbuzným, tedy bez provedení testů DNA. V další fázi vyšetřování přes prvotní uznání 

Esmeraldiny identity ale rodina vznesla pochybnosti a dožadovala se dalších testů, a proto 

se vykonaly odontologické testy a kraniometrie, které Esmeraldy identitu potvrdily.82  

 Při pohřbívání obětí nebylo některým rodinám dovoleno být nablízku, v případě 

jiných obětí zase byla těla rodinám vrácena a případ byl uzavřen bez určení příčiny smrti. 

Úřady se následně pokusily rodiny obětí přesvědčit o tom, že pachatelé vražd byli již 

zadrženi několik dní po nalezení těl, a proto se případy již mohou uzavřít. Obžaloba Úřadu 

státního zástupce se zaměřila na dvě osoby jakožto na hlavní podezřelé, učinila tak ale 

bez zjevných důkazů o jejich vztahu k daným činům a k obětem samotným. Jednalo se 

o muže jménem Gustavo González Meza a Víctor Javier García Uribe a jejich zadržení 

proběhlo svévolně bez sepsání jakéhokoliv protokolu. Oba muži se sice k daným činům 

                                                 

81 Demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero: Claudia Ivette González, 
Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez (Casos 12.496, 12.497 y 12.498) contra los Estados Unidos 

Mexicanos. Washington D.C.: Organización de los Estados Americanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2007. 
82 Respuesta del Estado a la demanda en los casos acumulados 12.496, 12.497 y 12.498 “Campo Algodonero: Claudia Ivette 
González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez”. Mexico: El Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos, 2008. 



   

 

38 

  

přiznali, následně ale opakovaně uvedli, že přiznání učinili v důsledku psychického 

a fyzického mučení. V případě Gustava Gonzáleze se ve zprávě Zdravotnického oddělení 

záchytného střediska (Unidad Médica del Centro de Detención) ze dne 

11. listopadu 2001 uvádí, že se na jeho hrudníku nacházely rozsáhlé podlitiny a na jeho 

genitáliích četné popáleniny. V obdobné zprávě o stavu Víctora Garcíi jsou zmíněny 

známky po násilí na jeho pravé paži a popáleniny 1. stupně na genitáliích. Oba muži 

podali obvinění pro mučení příslušným orgánům, jejich stížnosti však soudci vyhodnotili 

jako neopodstatněné. Následně se ukázalo, že osoba, která měla zprávy o zdravotním 

stavu poskytnout, podala výpověď, a to z toho důvodu, že na ní byl vyvíjen nátlak, aby 

zpětně lékařské zprávy změnila. Dne 8. února 2003 byl Gustavo González nalezen ve své 

cele mrtvý a okolnosti jeho smrti nejsou dodnes jasné.83 

 Po přijetí stížnosti ze strany Irmy Monreal na průběh vyšetřovacího procesu vydal 

Meziamerický soud pro lidská práva zprávu č. 28/07, skrze kterou nejen že spojil případ 

zavraždění Esmeraldy s případem Laury a Claudie, ale zároveň v něm dal státu Mexiko 

mnohá doporučení o tom, jak v případu dále postupovat.84 CIDH stanovil termín pro 

odevzdání mexické zprávy o jeho krocích na 21. dubna 2008. Mexiko následně požádalo 

o prodloužení lhůty, a to do 26. května 2008. Žádosti bylo vyhověno a Mexiko odevzdalo 

svůj report daného dne. Kromě jiného v něm stát výslovně odmítl vinu za smrt třech obětí, 

stejně tak i za porušení jejich lidské důstojnosti a osobní svobody, a to z toho důvodu, že 

žádný státní veřejný činitel se na vraždách nepodílel. V tomto období již Meziamerická 

komise pro lidská práva podala CIDH stížnost na stát Mexiko, a to mimo jiné za 

nedostatečná preventivní opatření v případu Campo Algodonero. Dále Komise 

zkritizovala nečinnost mexických úřadů po nahlášení zmizení dívek a neposkytnutí 

dostatečných informací a adekvátní náhrady rodinám obětí.85  

4.3 Občanská společnost  

 Občanská společnost sehrála v případu Campo Algodonero naprosto zásadní roli. 

Bez její pomoci by rodiny obětí těžko dokázaly přivolat takovou pozornost a dovolat se 
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85 IACHR, Report No. 28/07 (Merits), Cases 12.496, 12.497 and 12.498, Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal and 

Laura Berenice Ramos Monárrez, Mexico, March 9, 2007 
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práva. Rodiny třech obětí nejprve podaly stížnost na průběh vyšetřovacího procesu jako 

by šlo o nezávislé případy a neziskové organizace jim v tu chvíli poskytly podporu. 

Matkám Laury a Claudie poskytly pomoc Občanská síť ne-násilí za lidskou důstojnost 

(Red Ciudadana de No Violencia y por la Dignidad Humana) a Centrum pro integrální 

rozvoj žen (Centro para el Desarollo Integral de la Mujer A.C.). Za případ Esmeraldy se 

v této fázi postavily Národní asociace demokratických advokátů (Asociación Nacional de 

Abogados Democráticos A.C) a Komise pro Latinskou Ameriku a Karibik na ochranu 

ženských práv (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 

de la Mujer). Je důležité podotknout, že CIDH disponuje mechanismem, jehož 

prostřednictvím se mohou osoby/skupiny osob, které nejsou součástí případu, zúčastnit 

soudního procesu. Soud tak může vyslechnout jakoukoliv osobu či organizaci, jejíž názor 

bude považovat za relevantní; stejně tak může i kohokoliv požádat, aby předložil svoji 

výpověď písemně. To je ukotveno v článcích 44 a 62 řádu CIDH a takové osoby/skupiny 

jsou poté nazývány amicus curiae („přítel soudu“). Amicus curiae má v soudním procesu 

plnohodnotnou úlohu a poskytuje soudu bližší data o kontextu případu a uplatňování 

mezinárodních smluv v otázkách lidských práv. Soud daná prohlášení vezme při 

rozhodování v potaz.86  

 Co se týče případu Campo Algodonero, Meziamerický soud pro lidská práva 

(CIDH) obdržel celkem 13 spisů formou amicus curiae. Některé z nich byly sepsány 

občanskými organizacemi, jiné zase studenty a pracovníky vysokých škol či sítěmi 

neziskových organizací, a další dokonce jednotlivci. Všechna zmíněná prohlášení 

dokazují nebývalý zájem ze strany veřejnosti a vyjadřují kolektivní touhu po garanci 

základních lidských práv všem lidem na celém světě, tedy i obyvatelům Mexika, ve 

kterém je situace ženských práv alarmující. Z lokálních občanských uskupení se do 

procesu zapojila Síť ženského stolu Ciudad de Juárez (Red Mesa de Mujeres de Ciudad 

de Juárez), která zastřešuje několik organizací občanské společnosti, jež se aktivně 

zasazují o zlepšení postavení žen. Stejně tak své zprávy vypracovala i skupina vědeckých 

pracovníků z Mezinárodního programu pro reprodukční a sexuální zdraví z Právnické 

fakulty Univerzity v Torontu či vědci z Výzkumného institutu pro právní záležitosti 

Mexické národní univerzity. Mezi skupinami prezentujícími svoji zprávu nechyběly ani 

                                                 

86 El amicus curiae: ¿qué es y para qué sirve?: Jurisprudencia y labor de la Defensoría del Pueblo. In: Corte Interamericana de 
Derechos Humanos [online]. Lima, řijen 2009 [cit. 2019-04-22]. Dostupné z: http://www.corteidh.or.cr/tablas/26654.pdf  
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celosvětově uznávané lidskoprávní organizace jako je Amnesty International či Human 

Rights Watch.87 

4.4 Rozsudek CIDH  

 Finální rozsudek Meziamerického soudu pro lidská práva (CIDH) byl vynesen dne 

16. listopadu 2009, tedy osm let poté, co se případ stal. I když se nejedná o první usnesení 

mezinárodního soudu, který odsuzuje stát za nevytvoření dostatečných podmínek pro 

prevenci genderového násilí, nikdy dříve žádný soud nesoudil případ, jenž by byl součástí 

fenoménu genderového násilí v takovémto rozsahu. CIDH uznává, že stát Mexiko je 

zodpovědný za porušování lidských práv v Ciudad de Juárez a za násilí spáchaném na 

ženách v masovém rozsahu již od roku 1993.88 Za mezník na poli mezinárodních práv je 

rezoluce považována zejména proto, že v ní poprvé mezinárodní soud použil termín 

feminicidio, jenž indikuje nutnost na případ nahlížet z genderové perspektivy. Rozsudek 

je tak považován za precedens a od té doby se již zmíněný termín na poli mezinárodních 

práv používá běžně.89  

Poprvé v historii CIDH v praxi ukázal, že spadá do jeho kompetence rozhodování 

o tom, zda došlo k porušení konvence Belém do Pará. V tomto případě se jednalo 

konkrétně o článek 7, který zavazuje signatářské státy k přijetí veškerých prostředků 

k předcházení, potrestání a vymýcení násilí na ženách. Stát Mexiko je tak vinen pro 

nenaplnění daného závazku v případu Campo Algodonero, a to zejména proto, že po 

nahlášení zmizení dívek evidentně existovalo vysoké riziko, že k násilnostem na 

pohřešovaných dojde.90 Mexiko tak nedodrželo své povinnosti a dopustilo se několika 

pochybení. Nespustilo pátrání po pohřešovaných ihned poté, co byla nahlášeno jejich 

zmizení, přestože v daném kontextu je rychlost jednání rozhodující. Policie, státní 

zástupci a soudní orgány nejednali dostatečně rychle a nezaujali veškerá možná opatření, 

jež mohly vést k nalezení dívek. Namísto konkrétních akcí se tak stát omezil na provádění 

                                                 

87Campo Algodonero: Análisis y propuestas para el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

en contra del Estado mexicano [online]. CLADEM, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., 2010 [cit. 2019-04-14]. Dostupné 
z: http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/descargables-estatico/Caso_Campo_Algodonero_ES.pdf  
88 VÁZQUEZ CAMACHO, Santiago J. El caso Campo Algodonero ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Anuario 

Mexicano de Derecho Internacional, [S.l.], jan. 2011. ISSN 2448-7872. Dostupné z: 
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/361/623 . DOI: 

http://dx.doi.org/10.22201/iij.24487872e.2011.11.361. 
89 BEJARANO MAGO, Nancy. La Corte Interamericana de Derechos Humanos frente al problema de los feminicidios en México : 
el caso Campo algodonero (2001-2010). Mexiko, 2011. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México. Vedoucí 

práce David García Contreras. 
90 Campo Algodonero: Análisis y propuestas para el seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en contra del Estado mexicano [online]. CLADEM, Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C., 2010 [cit. 2019-04-14]. Dostupné 

z: http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/descargables-estatico/Caso_Campo_Algodonero_ES.pdf  

http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/descargables-estatico/Caso_Campo_Algodonero_ES.pdf
https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-internacional/article/view/361/623
http://www.campoalgodonero.org.mx/sites/default/files/descargables-estatico/Caso_Campo_Algodonero_ES.pdf
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formalit a vydávání prohlášení, která jsou sice důležitá, ale v tomto případě nebyla 

následována žádnými konkrétními kroky, a proto reálně ztratila na významu. 

V neposlední řadě úřady s rodinami obětí zacházely necitlivě a dávaly jim najevo, že 

jejich oznámení nebudou řešit okamžitě a s příslušnou urgencí.91    

Dále je to jeden z mála rozsudků, v nichž CIDH přisuzuje samotnému státu 

mezinárodní zodpovědnost za porušení práva na život, integritu a osobní svobodu 

obsažených v Americké úmluvě o lidských právech, a to v rozporu s jeho povinností 

důsledně předcházet násilným činům. Poprvé v historii CIDH ve svém rozsudku 

zohlednil genderovou perspektivu, a to zejména v kapitole věnující se náhradám škody.92 

Mexiku byla kromě řádného vyšetření a potrestání zodpovědných osob za vyšetřovací 

proces udělena i povinnost publikovat rozsudek v lokálním i federálním tisku 

a zpřístupnit tak veřejnosti informace o případu. Dále stát měl v celé zemi standardizovat 

postupy pro vyšetřování trestných činů s genderovou perspektivou, a to v souladu 

s mezinárodními standardy OSN. Tím jsou míněny zejména případy, jež zahrnují zmizení 

dívek a žen, sexuální násilí a feminicidia. To souvisí hlavně s vytvořením databáze 

o pohřešovaných a zavražděných dívkách a ženách, stejně tak i s řádným proškolením 

pracovníků příslušných úřadů. Státu byla také udělena povinnost zrealizovat vzdělávací 

program pro obyvatele Chihuahuy, jenž se zaměří na problematiku genderového násilí 

a pomůže jeho prevenci. Dalším bodem rozsudku byla i povinnost státu Mexiko 

poskytnout příbuzným obětí odbornou psychologickou pomoc, a to zcela zdarma 

v místních veřejných institucích. V neposlední řadě musel stát postavit na místě nálezu 

těl památník obětem feminicidií a odhalit ho při ceremonii, při níž veřejně přiznal svou 

mezinárodní zodpovědnost za dané činy v souladu se zněním rozsudku CIDH.93  

 

 

 

 

                                                 

91 Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México: Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Corte Interamericana de los 
Derechos Humanos, 2009. 
92ELGUL, Gabriela Noemí. Una visión trialista del fallo de la CIDH sobre violencia de género: Análisis del fallo 'CIDH. 

Caso. Enfoques [online]. 2014, 26(1), 129-145 [cit. 2019-04-22]. ISSN 16692721.  
93Caso González y otras ("Campo Algodonero") vs. México: Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Corte Interamericana de los 

Derechos Humanos, 2009.   
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5. Případ Mariana Lima 

Tento případ se stal v Mexiku velice známým zejména pro rozhodnutí Nejvyššího 

soudu (Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN) z roku 2015, který na jeho základě 

vytvořil precedens pro budoucí vyšetřování všech násilných vražd žen v Mexiku. Ty by 

se měly vždy vyšetřovat apriori s genderovou perspektivou, a to skrze postupy, jež budou 

v souladu s mezinárodními standardy.94 Případ odkazuje na vraždu ženy jménem Mariana 

Lima Buendía, které bylo v době smrti 29 let. Jednalo se absolventku právnické fakulty 

Mexické národní autonomní univerzity, která se v roce 2008 provdala za policejního 

vyšetřovatele jménem Julio César Hernández Ballinas. Téhož roku se za ním přestěhovala 

do domu v Chimalhuacánu ve státu EDOMEX. Právě její manžel byl ten, kdo jí dle 

původní verze objevil mrtvou dne 29. června 2010 a tvrdil, že vše nasvědčuje tomu, že 

spáchala sebevraždu. Vyrozuměl o situaci Mariany rodinu a později i místní 

vyšetřovatele, kteří byli zároveň jeho spolupracovníky; ohledání místa nálezu těla však 

učinil on sám. V původních znaleckých posudcích o smrti oběti se navíc objevily 

rozporuplné informace. Matka Mariany, Irinea Buendía, se ovšem proti tvrzení 

o sebevraždě ihned ohradila. Byla totiž již dříve svou dcerou informována soustavném 

násilí, jemuž byla ze strany svého manžela dlouhodobě vystavována. Jednalo se o násilí 

verbální, ekonomické, fyzické, ale i sexuální. Irinea se daného dne vydala do místa 

bydliště své dcery, aby se na vlastní oči přesvědčila o její smrti. V době příjezdu matky 

oběti se Mariany tělo nacházelo na posteli a neslo známky brutálního násilí, což 

dokazovaly četné podlitiny jak na těle, tak v obličejové části.95   

Přes nesrovnalosti ve vyšetřovacím procesu a výpovědi ohledně rodinné situace oběti 

dospěl místní soud dne 7. prosince 2011 k závěru, že Mariana Lima spáchala 

sebevraždu.96 Proti danému rozsudku se Irinea Buendía odvolala. V tuto dobu již úzce 

spolupracovala s neziskovými organizacemi na podporu ženských práv, které ji mimo 

jiné pomáhaly případ zmedializovat. Konkrétně se jednalo zejména o Národní observatoř 

pro feminicidio, která se dané problematice věnuje a mimo jiné doprovází rodiny 

                                                 

94 RODRÍGUEZ, Martha. El caso Mariana Lima sentó las bases para juzgar el feminicidio con perspectiva de género. In: Canal 
Judicial [online]. Ciudad de México: Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2015 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: 

https://canaljudicial.mx/es/noticia/el-caso-mariana-lima-sento-las-bases-para-juzgar-el-feminicidio-con-perspectiva-de-genero  
95 QUINTANA OSUNA, Karla. El caso de Mariana Lima Buendía: una radiografía sobre la violencia y discriminación contra la 
mujer. Cuest. Const. [online]. 2018, n.38 [cit. 2019-04-23], s.143-168. Dostupné z: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932018000100143&lng=es&nrm=iso. ISSN 1405-9193.   
96 Hecho histórico: será juzgado un caso de feminicidio en la Suprema Corte de Justicia de México. In: Notimérica [online]. México, 
DF, 2015 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: https://www.notimerica.com/sociedad/noticia-hecho-historico-sera-juzgado-caso-

feminicidio-suprema-corte-justicia-mexico-20150321193117.html  
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pozůstalých při soudních procesech. I díky činnosti jejích právníků se vzhledem 

k pochybnostem ve vyšetřování, neaktivitě místních soudů a zdlouhavých čekání na 

odpověď případ dostal až k Nejvyššímu soudu. To bylo v historii země vůbec poprvé, 

kdy se tamní nejvyšší soudní instance rozhodla zabývat případem feminicidia. Přebrala 

ho v roce 2013 jako spis č. 554/2013 a rozhodnutí o znovuotevření případu a jeho 

vyšetření s genderovou perspektivou vynesla o dva roky později.97 

5.1 Sociálně-ekonomický kontext 

 Město Chimalhuacán se nachází ve státu Estado de México (EDOMEX), které 

obklopuje hlavní město v jiho-centrální části země (viz Příloha č. 2). V EDOMEX žije 

přes 16 milionů obyvatel, což z něj činí nejlidnatější stát Mexika, přestože svou rozlohou 

není ani zdaleka tím největším. V samotném Chimalhuacánu poté žije celkem 679 tisíc 

lidí a je jedním z nejobývanějších měst zmíněného státu.98 O EDOMEX se v posledních 

letech čím dál více mluví v souvislosti se zhoršenou bezpečnostní situací. Z dat získaných 

v Národním průzkumu viktimizace a vnímání veřejné bezpečnosti (Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE) vyplývá, že se 

v současnosti jedná o mexický stát, ve kterém se jeho obyvatelé cítí nejméně bezpečně. 

Respondenti v něm odkazovali na veřejné prostředí v místě svého bydliště a jeho 

nejbližším okolí. Zatímco v roce 2011 se v něm necítilo bezpečně 83,9 % obyvatel 

starších 18-ti let, v roce 2015 už to bylo 90,6 % a nejnovější data z roku 2018 ukazují 

celých 91,8 %. To je například ještě o 11 % více, než tomu bylo daný rok v Chihuahuě 

a o 12 % více než na národní úrovni.99 (viz Příloha č. 5) Co se týče ekonomického 

potenciálu oblasti, EDOMEX je v současnosti v pořadí druhou federativní jednotkou, 

která nejvíce přispívá do hrubého domácího produktu země, a to hned po hlavním městě. 

Jeho ekonomika je ze 72,5 % tvořena terciárním sektorem, jenž zahrnuje obchod, služby 

a dopravu. Zbylou část poté tvoří výroba a průmysl (25,9 %) a v naprosté menšině je 

primární sektor (1,5 %), tj. zemědělství a těžba nerostných surovin.100  

                                                 

97 ORTUÑO, Gonzalo. Por primera vez un feminicidio llega a la Suprema Corte: esta es la historia de Mariana Lima. In: Animal 

Político [online]. Mexiko: Criterio, 2015 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://www.animalpolitico.com/2015/03/por-primera-vez-
un-feminicidio-llega-a-la-suprema-corte-esta-es-la-historia-de-mariana-lima/  
98 Estado de México: Número de habitantes. INEGI [online]. 2015 [cit. 2019-04-05]. Dostupné z: 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/mex/poblacion/  
99 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE): Percepción sobre seguridad pública. 

In: INEGI [online]. Mexiko, 2018 [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: 

https://www.inegi.org.mx/temas/percepcion/default.html#Informacion_general  
100 Estado de México: Economía. INEGI [online]. 2016 [cit. 2019-24-05]. Dostupné z: 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/Mex/Economia/ 
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Jedním z dalších problémů, kterým se EDOMEX v posledních letech vyznačuje, 

je genderové násilí. Společenské vztahy se zde podobně jako v jiných částech Mexika 

odvíjejí od tradice patriarchátu. Dle dat získaných v Národním průzkumu dynamiky 

vztahů v domácnostech (ENDIREH) z roku 2006 pořádaným institutem INEGI celkem 

60,5 % zadaných žen v EDOMEX uvedlo, že během svého vztahu alespoň jednou 

zaznamenaly nějaký druh násilí ze strany svého partnera. Tyto ženy dále specifikovaly 

formy násilí, jemuž byly od svých partnerů vystaveny. Celkem 84,6 % žen pocítilo od 

svého partnera emocionální druh násilí, dále 61,9 % zaznamenalo násilí ekonomické, 

46 % fyzické a 18 % sexuální. Co se týče fyzického a sexuálního druhu násilí, pouze 

22,4 % obětí nahlásilo daný akt příslušným úřadům, přestože ve více než polovině 

případů musela daná žena vyhledat lékařskou pomoc. Komunitní násilí ve veřejné sféře 

zažilo v EDOMEX celkem 55,2 % žen, z toho více než polovina (celkem 1,4 milionu žen) 

zahrnovalo sexuální napadení.101 

Zaměříme-li se na index genderového rozvoje (Gender Development Index, GDI), 

který sleduje rozdíly mezi muži a ženami ve zdravotním stavu, dosažených vědomostech 

(analfabetismu) a životním standardu, zjistíme, že EDOMEX se stejně jako v případě 

Chihuahuy pohybuje více méně na národní úrovni. Vezmeme-li ale v potaz index 

genderového mocenského postavení (Gender Empowerment Measure, GEM), jenž se 

zaměřuje na aspekty lidského rozvoje a genderové rozdíly spojené s výší příjmu, 

participací ve vysoce postavených pozicích a obsazení v politických funkcích, hodnoty 

již oproti národní úrovni vycházejí podprůměrně. Zatímco na řídících postech na národní 

úrovni v roce 2004 bylo zaměstnáno celkem 25,24 % žen, v EDOMEX to bylo pouhých 

22,68 %. Další znatelné rozdíly můžeme zaznamenat i co se týče tzv. gender pay gap; ze 

zprávy o lidském rozvoji Mexika z roku 2004 vyplývá, že zatímco muži si v EDOMEX 

vydělají průměrně necelých 9 USD za den, ženy dosáhnou pouze na 4 USD. 102  

Podíváme-li se na průměr odpracovaných hodin s ohledem na jednotlivá pohlaví, 

zjistíme, že ženy v EDOMEX pracují více než muži, přestože rozdíly nejsou natolik 

výrazné jako je tomu v Chihuahuě. Na národní úrovni muži v roce 2004 pracovali 

v průměru 54,1 hodin týdně a ženy 62,7 hodin (rozdíl 8,6 hodin). V EDOMEX ale muži 

v daném roce odpracovali 54,7 hodin týdně, oproti tomu ženy celých 64,1 hodin (rozdíl 

                                                 

101 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), Estado de México. 2006. Mexiko: Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, 2008. 
102Informe sobre desarollo humano: México 2006-2007. In: United Nations Development Programme [online]. UN, 2007 [cit. 2019-

04-06]. Dostupné z: http://hdr.undp.org/sites/default/files/idh-mexico-2006-2007.pdf 
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9,4 hodin). Dostupná data týkající se distribuce domácích prací v jednotlivých 

domácnostech jsou zjistitelná pouze na národní úrovni. Jak už bylo zmíněno výše, v roce 

2002 ženy v Mexiku strávily v průměru 15 hodin týdně úklidem domácnosti a necelých 

12 hodin týdně přípravou stravy pro členy rodiny, oproti tomu muži věnovali úklidu 

domácnosti pouhé 4,5 hodiny týdně a vaření zhruba 4 hodiny.103  

5.1.1 EDOMEX jako novodobý Ciudad de Juárez 

V souvislosti s problematikou feminicidií se většině lidí vybaví Ciudad de Juárez 

jako symbol tohoto alarmujícího fenoménu, je ale třeba podotknout, že se geograficky 

nevztahuje výhradně k němu. Zatímco Chihuahua je státem, jenž feminicidia proslavil, 

EDOMEX je v rámci Mexika dlouhodobě státem s nejvyššími počty zaznamenaných 

případů.104 Je to jedním z důsledků celkově špatné bezpečnostní situace a všeobecně 

rozšířeného genderového násilí v oblasti, které úzce souvisí i s hluboce zakořeněnou 

patriarchální tradicí.105 Genderové násilí samo o sobě nemusí vždy nutně vést až k vraždě 

oběti, nicméně může být jakýmsi prvotním varovným signálem. Vzhledem k jeho 

rozšířenosti a nebývalé brutalitě, se kterou bylo v EDOMEX zaznamenáno, 

dne 8. prosince 2010 Mexická komise pro obranu a podporu lidských práv (Comisión 

Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos) spolu s Národní 

občanskou observatoří pro feminicidio (OCNF) podaly žádost federální vládě o vyhlášení 

oficiálního varovného stavu proti genderovému násilí ve zmíněném státě. Žádost nejprve 

Národní komise pro prevenci a vymýcení násilí na ženách (Comisión Nacional para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM) zamítla, a to bez 

uvedení jakýchkoliv důvodů. Proti danému rozhodnutí se organizace odvolaly a na 

vyhlášení varovného stavu nakonec došlo o pět let později, tedy až dne 31. července roku 

2015. Během té doby OCNF ve státě zaznamenala další vzrůst případů feminicidií 

a jiného násilí na ženách. Přesto byl ale EDOMEX prvním mexickým státem, ve kterém 

se danou vyhlášku podařilo prosadit; do března roku 2018 bylo varování oficiálně 

vyhlášeno ještě v dalších 12-ti federativních jednotkách.106 Vyhlášení oficiálního 

                                                 

103 Mujeres y hombres en México 2005. In: Centro de Documentación: Instituto Nacional de las Mujeres [online]. INEGI [cit. 2019-
04-07]. Dostupné z: http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100774.pdf  
104 FERNÁNDEZ, Emilio. Edomex, primer lugar en número de feminicidios. In: El Universal [online]. Mexiko, 30. července 2018 

[cit. 2019-04-25]. Dostupné z: https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/edomex-primer-lugar-en-numero-de-feminicidios  
105 FLORES RAMÍREZ, Dairy Jaruny. El Feminicidio en América Latina: Los casos específicos del Estado de México y Buenos 

Aires durante el período 2005-2011. Mexiko, 2015. Tesis de licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México. Vedoucí 

práce Dra. Ana Gabriela Buquet Corleto.  
106Informe Implementación del Tipo Penal de Feminicidio en México 2014-2017. In: Observatorio Ciudadano Nacional del 

Feminicidio [online]. Ciudad de México, březen 2018 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: 

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/100774.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/edomex-primer-lugar-en-numero-de-feminicidios
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varovného stavu proti genderovému násilí z rozhodnutí centrální vlády zavazuje 

jednotlivé státy k mnoha povinnostem. Ty musejí vyčlenit určité prostředky na řešení 

daného problému; musejí například zvýšit počet policejních hlídek v určených oblastech 

a zlepšit v nich veřejné osvětlení, vyškolit veřejné zaměstnance v problematice 

genderového násilí či zavést jednotné postupy pro poskytnutí péče jeho obětem. Přes 

všechny tyto snahy však ve státech se zmíněnou vyhláškou nedošlo na výrazné zlepšení 

situace týkající se počtů feminicidií.107   

Existuje stále více důkazů o zločinech páchaných ženách a dívkách, což je 

problém, který od přelomu tisíciletí dokumentuje i OCNF. Ta ve své zprávě z roku 2010 

uvádí, že mezi lety 2007–2009 zaznamenala celkem 542 vražd dívek a žen na území 

EDOMEX, z čehož 205 se stalo pouze v roce 2009. V 89 % případů se ale rodiny obětí 

nedovolaly spravedlnosti, protože za dané činy bylo odsouzeno pouze 76 vrahů.108 Zpráva 

z roku 2016 publikovaná federální vládou, která byla vypracována ve spolupráci 

s organizacemi INMUJERES a ONU Mujeres odhaluje některá čísla i na celostátní 

úrovni. Ze zprávy vyplývá, že v letech 2007-2009 bylo v EDOMEX zaznamenáno nejvíce 

vražd žen v celé zemi, v roce 2010 byl stát předstižen Chihuahou a v období 2012-2016 

měl opět nejvíce takových případů. Je však nutné podotknout, že se zpráva týkala jen 

deseti mexických států, jejichž vlády se zmíněná data rozhodly poskytnout. Jednalo se 

o státy Oaxaca, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California, Vercaruz, Jalisco, EDOMEX, 

Guerrero, Chihuahua a hlavní město Ciudad de México.109 Je všeobecně velice obtížné 

sbírat v Mexiku přesná data ohledně feminicidií a mezi informacemi poskytnutými 

různými státními komisemi a občanskou společností neexistuje koncensus. Tento fakt byl 

zkritizován i Meziamerickým soudem pro lidská práva, který v rozsudku k případu 

Campo Algodonero upozornil na doporučení Komise CEDAW, jež Mexiko opakovaně 

vyzvala k vedení statistik jednotlivých případů dle federativní jednotky. Tato doporučení 

však nebyla k roku 2009 vyslyšena a Meziamerický soud tak Mexiko opět vyzval, aby 

zmíněná data sbíralo a veřejně publikovalo. To se však doposud nestalo. Jedním 

z hlavních problémů je, že jednotlivé státy často stále nezveřejňují dané údaje a ani 

                                                 

https://observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2018/05/enviando-informe-implementaciocc81n-del-tipo-penal-de-feminicidio-
en-mecc81xico-2014-2017-1.pdf  
107 FERRI, Pablo. La alerta de género en México: el fracaso de una gran idea. In: El País [online]. Morelos, Mexiko, 8. března 2019 

[cit. 2019-04-25]. Dostupné z: https://elpais.com/internacional/2019/03/08/mexico/1552066193_541742.html  
108 Una mirada al feminicidio en México 2009-2010. In: Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio [online]. Mexiko, D.F., 

2010 [cit. 2019-04-25]. Dostupné z: https://observatoriofeminicidio.files.wordpress.com/2011/09/informe-ocnf-2009-2010.pdf  
109 La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016 [online]. Mexiko: Secretaría de Gobernación, 
INMUJERES, ONU Mujeres, 2016 [cit. 2019-04-25]. ISBN 978-1-63214-067-8. Dostupné z: 
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federální vláda a občanská společnost tak nemá přístup k přesným oficiálním číslům. 

Další ztěžující okolností je i fakt, že každý stát definuje feminicidio poněkud odlišně 

(pokud vůbec), takže to, co se v jednom státu dá považovat za feminicidio se v jiném za 

stejných podmínek takto neregistruje. Oficiální data a data zaznamenaná občanskou 

společností se tak mnohdy rozchází. Důkazem toho je i rok 2016, během kterého OCNF 

zaznamenalo v EDOMEX celkem 263 zavražděných dívek a žen, oficiální data 

zveřejněné státem ale uvádějí pouhých 61 takových případů.110  

Bylo by dobré zmínit, že většina feminicidií spáchaných v EDOMEX (podobně 

jako je tomu i v Ciudad de Juárez) se v sociálním kontextu shoduje v následujícím: 

obětmi jsou především ženy žijící v podmínkách, jež nějakým způsobem dovolují jejich 

marginalizaci v rámci společnosti. Ženy žijící v chudobě, anebo takové, které žijí 

všeobecně v horších podmínkách než ženy ekonomicky dobře zajištěné, jsou ve větší míře 

vystaveny nebezpečí feminicidií jako jejich potenciální oběti. Vysoká kriminalita oblasti 

taktéž zvyšuje riziko páchání feminicidií.111 Podíváme-li se na výskyt trestné činnosti 

obecně, zjistíme, že v EDOMEX nebývale stoupá. Dle údajů INEGI zde byla v roce 

2010 míra výskytu trestné činnosti (měřeno na sto tisíc obyvatel) 32,958, což bylo 

podobně jako na národní úrovni. V roce 2012 už to bylo 56,752 a v roce 2017 celých 

65,381, což je skoro o polovinu více než tomu bylo daný rok v Chihuahuě a o 26,012 než 

na národní úrovni. (viz Příloha č. 6) Největší část této činnosti tvořily krádeže a ozbrojená 

přepadení ve veřejných prostorech, tj. na ulici či v prostředích hromadné dopravy, poté 

šlo zejména o vydírání a na třetím místě byly podvody.112  

5.2 Role státu 

 Případ vraždy Mariany Limy se již od prvního okamžiku vyznačuje pochybením 

ze strany místních autorit. Výpověď manžela oběti, Julio Hernándeze, uvádí, že dne 

29. června 2010 přišel brzy ráno domů a vzhledem k tomu, že u sebe neměl klíče, 

několikrát zaklepal. Nedostalo se mu však odpovědi, a proto se rozhodl vejít do domu 

oknem. Dále vstoupil do ložnice a tam spatřil svou manželku oběšenou na laně, které bylo 

                                                 

110GARCÍA, Jacobo. Estado de México, capital del feminicidio. In: El País [online]. Mexiko, 18. května 2017 [cit. 2019-04-25]. 
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México: Nuevas subjetividades femeninas. Revista Mexicana de Sociología [online]. 2010, 72(1), 5 [cit. 2019-04-24]. ISSN 

01882503. Dostupné z: http://www.scielo.org.mx/pdf/rms/v72n1/v72n1a1.pdf  
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zavěšeno na dveřním pantu. Přeřízl tedy lano, sundal ji, položil na postel a pokusil se ji 

oživit skrze masáž srdce. To se ale nepodařilo, protože již byla mrtvá. Záznamy z jeho 

telefonů ukazují, že první dva hovory, které následně učinil, byly do Tolucy, hlavního 

města EDOMEX. Přestože každý z hovorů trval více než dvě minuty, nikdy nebyly 

vyšetřeny, a tak se neví, komu přesně byly určeny. Poté Julio César zavolal matce 

Mariany, informoval ji o smrti její dcery a odebral se na místní ministerstvo, na kterém 

pracoval. Tam podal svou výpověď, v níž mimo jiné uvedl, že se předchozí noc se svou 

manželkou pohádal a že si nepřeje, aby byla její smrt vyšetřována jako vražda, protože 

šlo evidentně o sebevraždu. Stejně tak uvedl, že na posteli dokonce zanechala dopis na 

rozloučenou, ve kterém prosila své rodiče o odpouštění.113 Následně se měli ministerští 

vyšetřovatelé, jež přijali zmíněnou výpověď, spolu s Julio Hernándezem odebrat do 

domu, kde se Mariana nacházela. Tam už v tu chvíli byli rodiče oběti spolu s její sestrou 

a švagrem, kteří byli požádáni, aby místo opustili a mohlo se tak udělat ohledání těla 

a místa činu. Neexistuje žádný záznam jmen vyšetřovatelů, kteří ohledání ten den učinili, 

z fotek pořízených na místě je ale zřejmé, že Julio, policejní vyšetřovatel místního 

ministerstva, byl členem týmu, jenž zajišťoval a prověřoval danou scénu. Záznamy z toho 

dne ukazují, že nebyl zabalen a uschován žádný důkazní předmět, a to ani lano, jímž se 

měla Mariana údajně oběsit. Navíc veškeré znalecké posudky uvádějí, že místem smrti 

bylo místo, na kterém byla Mariana objevena vyšetřovateli, tedy v posteli, a ne tam, kde 

se měla oběsit. V posudcích stejně tak chybí poznámka o tom, že tělo oběti bylo jejím 

manželem přemístěno. Po převozu těla na ministerské zařízení byla provedena pitva, 

nebyla ale vyhotovena analýza toho, zda došlo k sexuálnímu zneužití. Výsledky rozboru 

pouze uvádějí, že příčinou smrti bylo udušení z důvodu oběšení.114  

 V ten samý den podala výpověď také Irinea Buendía, matka Mariany. V ní uvedla 

mimo jiné informace ohledně vztahu její dcery s Julio Hernándezem. Jejich manželství 

se již od samého počátku nacházelo v problémech, a to zejména proto, že byl Julio velice 

žárlivý, majetnický a nenechal svou ženu samotnou odcházet z domu. I proto Mariana 

nepracovala a namísto toho byla doma a starala se o domácnost. Manžel ji často fyzicky 

napadal, sexuálně zneužíval a slovně ponižoval. Když Juliovi po napadení pohrozila 

                                                 

113 Sentencia: Diligencias para investigar un caso de feminicidio con perspectiva de género. Caso Mariana Lima. In: Suprema Corte 
de Justicia de la Nación [online]. Mexiko, 2015 [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: 
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trestním oznámením, odvětil jí, ať se o to klidně pokusí, protože jemu se nic nestane 

vzhledem k tomu, že on sám je součástí soudních vyšetřování na místním ministerstvu. 

Irinea dále uvedla, že týden před tragickou událostí ji dcera informovala o tom, že jí Julio 

brutálně zmlátil, a proto odešla do domu své kamarádky, kde se schovala. Následující den 

ale matku ujistila o tom, že se její manžel omluvil, a že se rozhodla mu dát další šanci.115 

Den před svou smrtí však Mariana navštívila matku v jejím domě a tam jí sdělila, že jí 

manžel vyhodil a obvinil ji z toho, že mu ukradla peníze. Mariana byla v tuto chvíli 

rozhodnutá od svého manžela odejít a podat proti němu trestní oznámení za fyzické 

napadení. Matce sdělila, že si ten večer dojede domů pro všechny své věci a následující 

den přijde bydlet do domu rodičů. V moment příchodu Mariany matky do domu dne 

29. června 2010 se její dcera nacházela na posteli, na jejím těle byly znatelné četné 

podlitiny a měla mokré vlasy, jako by jí chvíli předtím někdo umyl. Stejně tak kůže na 

jejích prstech byl zvrásněná, což indikovalo dlouhý pobyt ve vodě. Krátce na to Irinea 

Buendía podala na Julio Césara trestní oznámení za vraždu své dcery.116  

 V listopadu daného roku provedl inspektor místní generální prokuratury revizi 

dosavadní stavu vyšetřovacího procesu, a to na konto stížnosti matky Mariany. Následně 

udělil vedoucímu příslušnému odboru v Chimalhuacánu několik doporučení. Ta 

obsahovala konkrétní instrukce pro postup ve vyšetřování, jež měly být splněny do 5-ti 

dnů. V první řadě se mělo šetření případu převést na specializovanou vyšetřovací 

jednotku a Julio Hernández měl odevzdat mobilní telefon Mariany k přezkumu.  

Telefonní společnost Julia měla být požádána o jeho záznamy hovorů ze dne 

vyšetřovaných událostí. Měly se vyslechnout veškeré osoby, které Irinea Buendía zmínila 

ve své výpovědi. Údajné vzkazy na rozloučenou měly být prošetřeny kaligrafickými 

experty, aby určily, zda se opravdu jednalo o písmo oběti. V neposlední řadě měla být 

Iriena Buendía informována o průběhu šetření. V únoru roku 2011 provedl zástupce 

místní generální prokuratury kontrolu, při níž zjistil, že několik ze zmíněných instrukcí 

nebylo do zmíněného data splněno.117  
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que-autoridades-calificaron-de-suicidio/172370  
117 Sentencia: Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción 56/2013. In: Suprema Corte de Justicia de la Nación [online]. 
Mexiko, 2013 [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=159818  
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Dne 9. září 2011 dospěl místní soud k závěru, že Mariana Lima Buendía spáchala 

sebevraždu, a proto se rozhodl uzavřít trestní řízení. Své rozhodnutí odůvodnil mimo jiné 

znaleckým posudkem, který uváděl, že příčina smrti oběti byla oběšením a že utrpěná 

zranění nasvědčují sebevraždě. Toto rozhodnutí bylo podpořeno i pomocnými 

vyšetřovateli prokurátora a místní státní zástupkyní specializovanou v otázce 

feminicidií.118 Proti rozhodnutí se matka oběti odvolala, nedočkala se však odpovědi od 

prokurátora ve stanovené lhůtě, a proto se začala postupně obracet na jednotlivá 

zastupitelství se žádostí o odpověď. Irinea Buendía byla podporována ze strany Národní 

občanské observatoře pro feminicidio (OCNF), která na pochybnosti ve vyšetřovacím 

procesu a v závěrečném rozsudku pomohla upozornit. V roce 2013 tak federální Nejvyšší 

národní soud pro spravedlnost (SCJN) přijal žádost o přezkum a rozhodl se případem 

zabývat. V daném rozhodnutí mimo jiné vyjádřil znepokojení nad nesrovnalostmi 

a překážkami ve vyšetřování případu, kterými byly například absolutně nedostatečný 

postup při ohledání místa činu, pochybnosti při manipulaci s důkazním materiálem, 

neprovedení zkoušky ohledně sexuálního násilí při pitvě či přátelský vztah hlavního 

podezřelého s vedoucími vyšetřování případu. SCJN v roce 2015 oficiálně nařídila případ 

znovu otevřít a vyšetřovat ho pod protokolem s genderovou perspektivu.119  

5.3 Občanská společnost 

 Bezprostředně po smrti své dcery vyhledala Irinea Buendía pomoc Národní 

občanské observatoře pro feminicidio (OCNF), která sehrála v případu velice důležitou 

roli; bez její pomoci by se těžko podařilo přilákat k vyšetřovacímu procesu takovou 

pozornost. OCNF je síť tvořena více než 40 neziskovými organizacemi, které se 

problematikou genderového násilí a feminicidií zabývají dlouhodobě. V současnosti má 

zastoupení ve 22 státech Mexika skrze místní organizace, které operují na lokální úrovni. 

Jejich hlavním úkolem je dohlížet na garanci práva žen na život bez násilí a přispívat 

svými aktivitami k vymýcení jejich diskriminace, genderového násilí a feminicidií. 

Disponuje mimo jiné personálem s právním vzděláním, který doprovází rodiny obětí 

soudními procesy.120 Samotné oběti takového násilí a jejich rodiny často nejsou 

                                                 

118 Sentencia: Diligencias para investigar un caso de feminicidio con perspectiva de género. Caso Mariana Lima. In: Suprema Corte 

de Justicia de la Nación [online]. Mexiko, 2015 [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: 
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad/sentencias/documento/2017-08/PENAL%20II%20%28NACIONAL%29.pdf 
119 Amparo en revisión 554/2013. In: Suprema Corte de Justicia de la Nación [online]. Mexiko [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: 

http://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=158001  
120 Quiénes somos. Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio [online]. Mexiko: OCNF [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: 

https://www.observatoriofeminicidiomexico.org/quienes-somos  
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v právních otázkách dostatečně vzděláni, nevědí, jaká mají práva a těžko se tak brání proti 

nečinnosti a pochybení autorit. OCNF a její organizace poskytly matce Mariany právní 

poradenství a pomohly jí zformulovat stížnosti a odvolání, pomocí kterých se dovolala až 

k Nejvyššímu soudu.121 

 Přestože se OCNF podařilo přilákat k případu během procesu nebývalou 

pozornost na národní úrovni, napřímo se do něj nezapojily žádné mezinárodní 

lidskoprávní organizace. Od roku 2010 až po rozsudek SCJN z roku 2015 v něm tak 

participovala výhradně mexická občanská společnost, která ale významným dílem 

přispěla k dovolání se spravedlnosti. Na mezinárodní úrovni se o případu začalo mluvit 

až v souvislosti s do té doby bezprecedentní událostí, a to že se poprvé v historii země 

Nejvyšší soud rozhodl zabývat případem feminicidia; nařídil případ znovu otevřít 

a prošetřit ho s genderovou perspektivou.122 To následně přilákalo pozornost jak 

mezinárodních lidskoprávních organizací, tak různých zahraničních médií. Hlavním 

důvodem této pozornosti je nařízení, že od dané chvíle se veškeré budoucí vraždy žen 

v Mexiku musí od samého počátku vyšetřovat s genderovou perspektivou, tedy pod 

protokolem, který je apriori považuje za feminicidio.123 

5.4 Rozhodnutí Nejvyššího soudu 

Dne 25. března 2015 Nejvyšší národní soud pro spravedlnost vydal oficiální 

nařízení k tomu případ Mariany Limy znovu otevřít a prošetřit, tentokrát ale za účasti 

národních expertů v problematice genderového násilí a feminicidií. Toto rozhodnutí je 

samo o sobě něčím, co v historii země nemělo obdoby. Vzhledem k tomu, že vyšetřování 

jakýchkoliv vražd spadají do kompetence jednotlivých států, fakt, že případ převzala 

federální soudní instance, je naprosto bezprecedentní. Dokazuje to neefektivitu 

a pochybení lokálních soudů v problematice, jež má v zemi strukturální charakter 

a nejedná se již pouze o ojedinělé případy. SCJN své rozhodnutí zabývat se případem 

odůvodňuje mimo jiné evidentními překážkami ze strany státních pracovníků k dostání 

se spravedlnosti. Poukázala na vážnost situace, tedy že se nejednalo o pouhá pochybení 

                                                 

121 ZAMORA MÁRQUEZ, Anaiz. Atrae Corte presunto asesinato de Mariana Lima. In: Cimac Noticias: Periodismo con 

perspectiva de género [online]. DF, Mexiko, 6. září 2013 [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://cimacnoticias.com.mx/node/64226  
122 WATSON, Katy. Making a noise about machismo in Mexico. In: BBC NEWS [online]. 20. května 2016 [cit. 2019-04-27]. 
Dostupné z: https://www.bbc.com/news/world-36324570  
123 HERNÁNDEZ, Daniel. All Female Murders Must be Seen as Possible Femicides, Rules Mexico Supreme Court. In: VICE 

News [online]. 27, března 2015 [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://news.vice.com/en_us/article/a38xbz/all-female-murders-must-
be-seen-as-possible-femicides-rules-mexico-supreme-court  
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ve vyšetřovacím procesu, nýbrž o úmyslné maření a manipulaci ze strany státních 

institucí.124  

Nejen že SCJN daným usnesením nechal případ Mariany Limy znovu otevřít, ale 

hlavně vytvořil precedens pro veškerá budoucí šetření vražd žen v Mexiku. Zmíněný 

případ a veškeré násilné smrti žen se od této chvíle mají automaticky zkoumat pomocí 

protokolů s genderovou perspektivou, a to v souladu s postupy dle mezinárodních 

standardů.125 Rozhodnutí tak načrtlo povinné kroky ve vyšetřování násilných smrtí žen 

pro státní zastupitelství, policejní vyšetřovatele a veškeré další osoby a instituce, jež na 

lokálních úrovních řeší zmíněné případy. Tímto SCJN reagoval i na fakt, že rozsudek 

CIDH k případu Campo Algodonero z roku 2009 měl sice nastínit, jak ve vyšetřování 

takových případů postupovat, k danému datu ale nebyly tyto postupy v Mexiku 

dodržovány. SCJN zároveň svým rozhodnutím z pozice nejvyšší národní soudní instance 

poukázala na nutnost vyšetřovat případy genderového násilí a feminicidií v souladu 

s protokoly OSN, konvencí Belém do Pará a samotnými nařízeními z rozsudku CIDH 

v případu Campo Algodonero, tedy s genderovou perspektivou.126 To s sebou nese mimo 

jiné povinnost přezkoumat, zda byla oběť sexuálně zneužita či zda byla předtím 

dlouhodobě vystavována genderovému násilí. Dále se má důsledně prošetřit vztah oběti 

s hlavními podezřelými a zjistit, zda u nich byly zaznamenány misogynní postoje a mohly 

by mít souvislost s konkrétním případem. V neposlední řadě mají být vyzpovídáni 

příbuzní a blízcí přátelé oběti a jejich výpovědi mají být vzaty v potaz v celkovém 

kontextu případu.127  

Případ Mariany Limy se tedy znovu otevřel a prošetřil dle zmíněných postupů, ale 

teprve až o více než rok později došlo k nějaké akci. Dne 23. června 2016 byl Julio César 

Hernández Ballinas zadržen federálními policisty a byl vzat do vazby jakožto hlavní 

podezřelý z vraždy své manželky.128 Po nějaké době byl přesunut do vazby 

v Nezahualcóyotlu, města v EDOMEX nacházející se poblíž bydliště matky Mariany. Od 

                                                 

124Sentencia: Diligencias para investigar un caso de feminicidio con perspectiva de género. Caso Mariana Lima. In: Suprema Corte 
de Justicia de la Nación [online]. Mexiko, 2015 [cit. 2019-04-26]. Dostupné z: 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/igualdad/sentencias/documento/2017-08/PENAL%20II%20%28NACIONAL%29.pdf  
125QUINTANA OSUNA, Karla. El caso de Mariana Lima Buendía: una radiografía sobre la violencia y discriminación contra la 
mujer. Cuest. Const. [online]. 2018, n.38 [cit. 2019-04-23], s.143-168. Dostupné z: 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932018000100143&lng=es&nrm=iso. ISSN 1405-9193. 
126 GOCHE, Flor. Mariana Lima: el feminicidio disfrazado de suicidio. In: Contra Línea [online]. 25. března 2015 [cit. 2019-04-27]. 
Dostupné z: https://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/2015/03/25/mariana-lima-el-feminicidio-disfrazado-de-suicidio/  
127 Feminicidio Caso Mariana Lima Análisis de la sentencia de la Suprema corte de Justicia. In: YouTube [online]. INACIPE EN 

VIVO, 21.února 2017 [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=JP_2dTT12BE  
128 TORRES, Ana. ¡Justicia para Mariana Lima!. In: La Izquierda Diario [online]. Mexiko, 29. června 2016 [cit. 2019-04-27]. 

Dostupné z: http://www.laizquierdadiario.com.mx/Justicia-para-Mariana-Lima  
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té doby čelí Irinea Buendía spolu se svou rodinou výhružkám a šikaně z důvodu jejich 

boje za spravedlnost.129 Julio Hernández se ve vazbě v Nezahualcóyotlu nachází do 

dnešního dne. Čeká tam na finální rozsudek ohledně jeho viny v případu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

129 XANTOMILA, Jessica. Tras ocho años, siguen amenazas a familiares de Mariana Lima. In: La Jornada [online]. Mexiko, 20. 

prosince 2018 [cit. 2019-04-27]. Dostupné z: https://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/12/20/tras-ocho-anos-familiares-de-irinea-
buendia-aun-reciben-amenazas-1012.html  
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6. Komparace procesu u dvou vybraných případů 

Kontexty obou případů se mohou zdát na první pohled dosti odlišné, podíváme-li se 

na ně ale ve větším detailu, zjistíme, že mají mnoho společného. Oba případy se udály ve 

státech s tradičně vysokou mírou kriminality, jež se z dlouhodobého hlediska nachází nad 

národním průměrem. Při úvahách o špatné bezpečnostní situaci se nám může evokovat 

hlavně Chihuahua, která je známá pro město Ciudad de Juárez. To je proslulé vysokou 

mírou násilí a rozsáhlým tzv. maquiladory industry, v jehož prostředí dochází na plošná 

porušování lidských práv. Kromě toho jsou maquiladory umisťovány zejména tam, kde 

se nachází snadná nabídka levné pracovní síly, tedy lidí žijících převážně v chudých 

poměrech. V takovém prostředí je často zaznamenána velká míra násilí a organizovaného 

zločinu. Je však nezbytné podotknout, že přestože je Chihuahua pro vysokou míru 

kriminality velice známá, právě EDOMEX je v posledním desetiletí mexickým státem, 

v němž se jeho obyvatelé cítí nejméně bezpečně. Kriminalita zde nebývale stoupá 

a organizovaný zločin jde ruku v ruce s všudypřítomnou korupcí. Oba státy se na národní 

úrovni vyznačují i nadprůměrným výskytem násilí páchaným na ženách, a to jako 

v privátní, tak ve veřejné sféře. To zčásti souvisí i s hluboce zakořeněnou patriarchální 

tradicí v sociálních vztazích, ve kterých často dochází na marginalizaci žen. Jedním 

z důkazů o jejich subordinaci v rámci společnosti může být například index genderového 

mocenského postavení, jenž je v obou zmíněných státech podprůměrný oproti zbytku 

Mexika. Průzkumy o partnerském a jiném genderovém násilí taktéž ukazují, že násilné 

zacházení se ženami zde není žádnou výjimkou. Oba státy v rovněž pravidelně vykazují 

alarmující počet feminicidií. Je tedy evidentní, že závazek Mexika plynoucí z podpisu 

konvence Belém do Pará z roku 1998, zde nebyl dodržen. Ani jeden ze států totiž doposud 

nezavedl efektivní preventivní mechanismus k boji proti násilí na ženách. Zmíněný 

kontext favorizoval udání případů Campo Algodonero (CA) i Mariana Lima (ML), 

přestože za hlavní příčinu v prvním případě by se dalo označit sexuální zneužití, zatímco 

v případě druhém se jednalo primárně o eskalaci domácího násilí.   

Podíváme-li se na roli státu v případech, je zcela zřejmé, že v obou nalezneme značná 

pochybení. Došlo na zanedbání vyšetřování, a to již od prvního momentu, ve kterém byly 

o událostech příslušné úřady informovány. V případě CA můžeme sledovat indiferenci 

a nečinnost policejních složek po nahlášení zmizení obětí, v případě ML zase splynutí 

autority s hlavním podezřelým, který zneužil svou pravomoc coby policejního 
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vyšetřovatele a sám se zúčastnil ohledání místa činu. Genderová perspektiva nebyla ani 

vzhledem k okolnostem případů vzata v potaz, to dokazuje mimo jiné například absence 

testů ohledně sexuálního zneužití. S rodinami obětí navíc bylo zacházeno nedůstojně, 

jejich výpovědi nebyly brány vážně a nedostávalo se jim aktuálních informací o průběhu 

vyšetřování. V žádném z případů tedy nebyly aplikované postupy v souladu 

s mezinárodními standardy OSN zakotvené v úmluvě CEDAW, ani již zmíněné konvence 

Belém do Pará. Vzhledem k jejich časové souslednosti byl navíc pro vyšetřování smrti 

ML již stanovený precedens v podobě rozsudku CIDH, který mimo jiné nastínil, jak se 

mají násilné smrti žen vyšetřovat. Ani tento fakt tedy nepomohl k zajištění řádného 

šetření. Zatímco v případě CA se ale jednalo zejména o nedbalost a neefektivitu tamních 

složek, u ML šlo navíc přímo o maření vyšetřování. Veškeré pochybnosti ve 

vyšetřovacím procesu tak vypovídají o nefunkčnosti právního státu, který není schopen 

poskytnout nezávislý a spravedlivý soud ke spáchané trestné činnosti. Právě pochybení 

a nečinnost státních autorit tak můžeme považovat za další záchytný bod v obou 

případech.  

 Vzhledem k neefektivitě státních složek se zaktivizovala občanská společnost, 

která sehrála v obou případech naprosto zásadní roli. Se svými právníky se zapojila do 

soudních procesů a poskytla tak pomoc rodinám obětí, které by jinak těžko dokázaly dané 

události takto zmedializovat a dovolat se spravedlivého soudu. Díky její činnosti se 

k případům podařilo přilákat nebývalou pozornost z celého světa; můžeme zde ale 

sledovat jistý rozdíl v souslednosti jednotlivých mechanismů. Zatímco případ CA přitáhl 

mezinárodní pozornost ještě před samotným vynesením rozsudku, u ML se tak stalo až 

poté. U CL se mezinárodní organizace přímo zapojily do procesu, a to skrze podání 

nezávislých zpráv o kontextu danému soudu. Z pozice největších světových 

lidskoprávních organizací přidaly podaným stížnostem na vážnosti a přispěly tak 

k rozsáhlosti finálního rozsudku. Případ ML se občanskou společností taktéž podařilo 

zpopularizovat, ale nejprve jen v rámci země. Právě díky jejímu tlaku ale došlo na 

vynesení rozsudku v takovém rozsahu, jenž ovlivnil veškeré budoucí soudní procesy 

týkající se dané problematiky v zemi. Co se týče mezinárodní pozornosti, vynesením 

rozsudku u CL ještě vyeskalovala, u ML se ale teprve začala získávat. Světová média 

o případu informovala až v důsledku rozhodnutí soudu, které mělo takový přesah. To 

nicméně neubírá činnosti občanské společnosti v druhém případě na významu. Je 

naprosto alarmující fakt, že samotný stát není schopný zajistit jednu z jeho základních 
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povinností v podobě nastolení spravedlnosti a že se této práce musí ujmout nestátní aktéři 

v podobě neziskových organizací.  

 Přestože v obou případech došlo na vynesení bezprecedentních rozsudků 

s takovým přesahem, je nutno poukázat na fakt, že pachatelé zmíněných vražd zůstávají 

k dnešnímu dni nepotrestáni. V případě CL sice došlo byly zatknuty dvě osoby, nejasnosti 

ohledně jejich zatčení a donucovací prostředky v podobě mučení ale naznačují, že se 

jednalo pouze o další pochybení státních složek. Jedna z nich navíc zemřela ve vazbě za 

doposud nevysvětlených podmínek a ta druhá byla po několika letech propuštěna pro 

nedostatek důkazů. Co se týče případu ML, hlavní podezřelý se stále nachází ve vazbě 

a čeká již několikátým rokem na rozhodnutí ohledně jeho viny, vzhledem k nedostatku 

důkazů je ale pravděpodobné, že bude propuštěn. V obou případech tak lze sledovat 

faktor v podobě beztrestnosti, který pouze přispívá k přesvědčení, že stát nepřímo 

umožňuje páchání těchto činů. (viz Příloha č. 7) 
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Závěr 

Cílem práce bylo rozšířit v českém prostředí povědomí o nejextrémnější podobě 

genderového násilí a přiblížit čtenáři koncept feminicidia. To jsem ukázala na příkladu 

Mexika, které je jednou ze zemí s nejvyššími počty zmíněných případů. V práci jsem 

vysvětlila pojmy genderového násilí, femicidia a feminicidia, jehož autorkou je Marcela 

Lagarde. Právě její pojetí bylo pro práci naprosto klíčové, a to z toho důvodu, že to byla 

právě ona, kdo upozornil na komplexnost této problematiky v Mexiku. Nastínila jsem 

právní zakotvení ochrany práv žen, a to jak na mezinárodní úrovni skrze ty nejdůležitější 

úmluvy, tak na národní úrovni v právním řádu země. Vzhledem ke státní formě země 

coby federální republiky, jejíž jednotlivé státy disponují vlastním trestním zákoníkem, 

bylo poté nezbytné se zaměřit i na státy, k nimž se vztahují analýzy jednotlivých případů. 

Jednalo se konkrétně o státy Chihuahua a Estado de México, jež jsou typické pro tradičně 

vysoký počet spáchaných feminicidií. Zatímco EDOMEX ve svém trestním právu 

definoval genderové vraždy již v roce 2011 a přesněji je poté pojmenoval feminicidiem 

v roce 2015, v trestním zákoníku Chihuahuy tento termín není dodnes zakotven. Je tak 

zarážející, že stát, který koncept feminicidií kvůli jejich masovému výskytu proslavil, až 

do roku 2017 paradoxně nedisponoval jeho ošetřením ve svém trestním zákoníku 

a doposud je jeho zakotvení ze strany lidskoprávních organizací kritizováno za 

nedostatečnost.  

V empirické části práce jsem provedla analýzu procesu u dvou vybraných případů, 

jejichž rozsudky se staly v dané problematice významnými precedenty. Cílem bylo zjistit 

kauzální mechanismy, jež k těmto výsledkům vedly, a ukázat tak, jaké faktory zde sehrály 

důležitou roli. Na základě zmíněné analýzy jsem usoudila, že patriarchální tradice 

v sociálních vztazích souvisí s mírou genderového násilí obecně. Ve spojení s vysokou 

kriminalitou v oblasti a neefektivní činností státních autorit navíc dokonce nepřímo 

umožňuje páchání feminicidií v takovém rozsahu, v jakém jsou v Mexiku páchána. 

V obou případech tak sociálně-ekonomický kontext favorizoval udání zmíněných činů, 

přestože jako hlavní příčinu v případě Campo Algodonero můžeme sledovat sexuální 

zneužití, zatímco v případě Mariany Limy se jednalo primárně o eskalaci domácího násilí.  

Nejen že stát ani v jednom z případů neučinil dostatečné preventivní kroky, ale navíc 

nebyl schopen zajistit spravedlivý a adekvátní soudní proces při jejich vyšetřování. Ty se 

vyznačovaly mimo jiné laxností autorit, nedodržením postupů dle mezinárodních 
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standardů, nedostatečným ohledáním těl, špatnou evidencí důkazního materiálu či 

nevhodným zacházením s rodinami pozůstalých. V procesu Mariany Limy navíc můžeme 

sledovat očividné zneužití pravomoci coby policejního vyšetřovatele ze strany hlavního 

podezřelého. Za dosažení spravedlnosti tak v obou případech za stát přebrala 

zodpovědnost občanská společnost, která svou aktivitou podpořila rodiny obětí a pomohla 

případy zmedializovat. Po kladném přijetí stížnosti na vyšetřovací proces 

Meziamerickým soudem pro lidská práva se do procesu případu Campo Algodonero 

zapojila i mezinárodní občanská společnost, mezi nimi například Amnesty International 

či Human Rights Watch, která k problému přilákala celosvětovou pozornost. Daným 

apelem pak došlo k vytvoření precedentu na mezinárodní úrovni. Co se týče případu 

Mariany Limy, zde se i vzhledem k nedodržování povinností plynoucích z rozsudku 

CIDH případem rozhodl zabývat Nejvyšší národní soud pro spravedlnost.  Případ se díky 

aktivitě občanské společnosti podařilo zmedializovat na celonárodní úrovni, mezinárodní 

pozornost však přilákal až samotný rozsudek, jenž se stal důležitým milníkem pro veškerá 

budoucí vyšetřování násilných vražd žen na území Mexika. Analýza potvrdila, že 

vzhledem ke kontextu a průběhu obou případů lze hovořit o strukturálním problému, a že 

občanská společnost zde sehrála naprosto zásadní roli. 

Věřím, že práce čtenáři pomůže pochopit danou problematiku v celém svém 

rozsahu, tj. že se nejedná pouze o ojedinělé případy. Namísto toho na ní můžeme nahlížet 

jako na důsledek kombinace sociálních a ekonomických podmínek spolu s absencí 

právního státu v zemi. Vzhledem k důležitosti rozsudků obou zkoumaných případů, jež 

mají pozitivně ovlivnit další vyšetřování násilných vražd dívek a žen, by bylo vhodné 

další výzkum ubírat tímto směrem. Bylo by například zajímavé zjistit, jaký reálný dopad 

měly oba rozsudky jak na snížení počtu feminicidií, tak na změny ve vyšetřovacích 

postupech v zemi.  
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Summary 

 The aim of the thesis was to raise awareness of the most extreme form of gender 

violence and to approximate the concept of feminicide, a gender-based murder of women, 

to the reader. It was shown on the example of Mexico which is one of the countries with 

most recorded cases. Feminicides in its context can be considered a structural problem as 

the state enables committing them on a large scale by not taking sufficient preventive 

action. By selecting two specific cases and tracking the causal mechanisms in the 

processes of sentencing them was confirmed the principle hypothesis of the concept, that 

is that the state is indirectly participating in the mass distribution of the cases in the 

country. 

 First section of the thesis deals with the explanation of the concept of gender 

violence, femicide and feminicide. They are explained from the point of view of various 

authors, the key concept for the thesis, however, is the concept of feminicide by the 

Mexican feminist Marcela Lagarde. She pointed to the fact that they no longer can be 

perceived as varied particular cases, but that they need to be seen within their complexity 

in the local context. Second section outlines the normative framework of women´s rights 

in Mexico based on the international conventions signed by the government, and on the 

national level in conformity with federal laws. Then the classification of feminicide in 

federal and state penal codes is shown. After that, third chapter outlines the methodology 

applied in the thesis. A process tracing analysis of two selected cases was done; starting 

from their perpetration to their sentencing by judicial instances. The sentences of both 

cases became very important milestones so the factors that contributed to the outcome are 

tracked. Fourth section, therefore, deals with the first case called Campo Algonodero 

which happened in 2001 in Chihuahua, Mexican state that made feminicides famous all 

across the world. Fifth section focuses on the second selected case occurred in 2010 in 

the Mexico State, which has been recently known for the highest rates of feminicides 

within the country. In the final chapter a comparison of the tracked causal mechanisms in 

the processes is done.  

The results of the analysis suggest that even though Mexico has signed the most 

important international conventions about women´s rights protection, its activity in order 

to prevent and punish gender-based murders is insufficient. In both cases civil society 
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plays an important part of the process; without its activity it hardly would have achieved 

justice.  
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