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Aktuálnost (novost) tématu; náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje 

a jejich zpracování a použité metody:  

Rigorozantka si vybrala zajímavé téma, které sice není zcela nové ale rozhodně si zaslouží 

podrobné rozpracování s ohledem na svou závažnost pro práva především jednotlivých 

recipientů ochrany lidských práv. Jak sama autorka uvádí, nejedná se o úpravu výlučnou pro 

lidská práva, avšak s ohledem na shora uvedené, si téma zaslouží vyčlenění. Rozsah, kterým 

tak činí, je reprezentativní. V doplnění k celkovému cíli, tj. zmapování oblasti, se přidává dílčí 

otázka, kterou si práce klade, a to jak a zda jsou v této oblasti předběžná opatření vykonávána.  

 

  

Formální a systematické členění práce; vyjádření k práci, kritéria hodnocení práce: 

V první kapitole se rigorozantka věnuje popisu samotného termínu. Rozebrány jsou teoretické 

aspekty a právní instrument je tak téměř beze zbytky vysvětlen.  

Kapitola dvě se zabývá procedurálními mechanismy ochrany lidských práv na univerzální 

úrovni, tj. například lidskoprávními instrumenty OSN a Mezinárodním soudním dvorem. Ve 

vztahu k MSD stojí za připomenutí (jakkoliv to není tematicky předmětem práce), že MSD se 

lidským právům věnuje nejen ve sporných řízeních ale i v některých ze svých posudků. Tam k 

tomu dostává koneckonců leckdy i širší pole působnosti. Práce se nevyhýbá ani nejnovějším 

sporům, jako např. spor Gambie a Myanmaru.  

V rámci krátkého úvodního rozboru lidskoprávních kvazijudiciálních orgánů bych neopomínal 

i Podvýbor proti mučení. Ten je sice kvalitativně odlišný ale jeho pravomoc provádět návštěvy 

detenčních zařízení a doporučovat postupu předcházející vzniku nebezpečí špatného zacházení 

má účelově k předběžným opatřením blízko.  

Rigorozantka rozebírá různé názory na právní závaznost stanovisek (views) kvazijudiciálních 

orgánů. Nabízí se však dotaz, ke kterému a proč se sama přiklání? Totéž se týká předběžných 

opatření.  

Třetí, čtvrtá a pátá kapitola logicky navazují regionálními úpravami.  

Pokud jde o práci s prameny, práce používá jednotný systém, přehledně odkazuje na prameny 

a používá jich rozsáhlý seznam.  

Práce je logicky strukturovaná, čtivá a počet překlepů v ní je velmi malý a stylisticky je 

vyhovující. Nedoporučoval bych ale dvakrát se vyskytující přebírání citací z již citovaných 

pramenů. Může to vést k omylům.  

 

 

Doporučení k obhajobě:  

S ohledem na shora uvedené práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit "prospěla" 
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