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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Autor si jako téma diplomové práce vybral téma komplexního přístupu mezinárodního práva 

k mučení, a to ve smylu právního zakotvení v různých univerzálních či regionálních 

mezinárodních smlouvách a jiných mezinárodních dokumentech. Problematika mučení není 

v mezinárodním právu téma nové, ale jedná se (bohužel) o téma stále aktuální, a to i vzhledem ke 

stále se vyvíjející judikatuře v této oblasti. Diplomantem zvolené téma a způsob zpracování práce 

jsou tedy jistě přínosné a aktuální (a to i vzhledem k tomu, že jak autor správně podotýká v závěru 

své práce, v české literatuře nebylo dosud systematičtěji zpracováno).   

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Zvolené téma je poměrně náročné na teoretické znalosti, autor prokazuje dobrou znalost jak 

obecného mezinárodního práva veřejného, tak i mezinárodního práva lidských práv, mezinárodního 

humanitárního práva a mezinárodního práva trestního a nabyté teoretické znalosti dobře analyzuje a 

aplikuje. Autor dle svých slov pracuje především s metodou analytickou, dále s metodou 

komparativní a částečné též s metodou syntézy a dedukce. Základní metodou zpracování práce je 

skutečně analýza, s níž autor zdařile pracuje. Velká část práce je dále zpracována metodou 

deskriptivní. Zvolené metody zpracování práce byly pro dosažení výzkumného cíle vybrány 

vhodně. Autor v diplomové práci pracuje jak s primárními prameny, tak se základní i doplňkovou 

literaturou k tématu, a to jak českou, tak zahraniční, především v angličtině. Je evidentní, že autor 

v rámci přípravy diplomové práce načetl značné množství literatury, a to v rozsahu pro tento typ 

práce nadstandardním.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna do pěti logických a vzájemně provázaných kapitol, kterým předchází krátký úvod 

a na které dále navazuje stručný závěr. V druhé kapitole se diplomant věnuje samotnému pojmu 

mučení a jeho ukotvení v rámci mezinárodního práva, včetně zamyšlení se nad jednotlivými prvky 

mučení a též povahou hrozby mučení. Kapitola třetí a čtvrtá představují samotné těžiště 

předkládané práce, přičemž kapitola třetí je věnována jednotlivým právním nástrojům 

univerzálních a regionálních systémů ochrany lidských práv proti mučení včetně praxe jejich 

orgánů s přechodem do oblasti mezinárodního humanitárního práva, dále ukládáním závazků 

státům a možnou povahou mezinárodních smluv upravujících zákaz mučení. Ve čtvrté kapitole 

pak autor zařazuje mučení do kontextu zločinů podle mezinárodního práva v rámci mezinárodního 

práva trestního a také pojednává o zákazu mučení jako ius cogens. Pátá a šestá kapitola práce jsou 

zajímavým exkurzem do mimoprávních oblastí, když v páté kapitole se dočteme o 

kriminologickém aspektu pachatelů mučení s odkazem na historický příklad řecké školy mučení a 

v šesté kapitole autor pojednává o postoji Spojených států amerických a Izraele k zákazu mučení 

v minulosti s odkazem na historické události. Závěr je pak krátkým syntetizujícím shrnutím 

poznatků z předchozích kapitol.  
 

 



  

4. Vyjádření k práci 

 

Předkládaná práce je prací kvalitní, je psána velmi čtivou formou, logicky a provázaně. Menší 

výhradu mám pouze k minimálnímu obsahu vlastních úvah a závěrů, které by takto kvalitní práci 

slušely, neboť hutný teoretický podklad pro vlastní úvahy práce jistě obsahuje. Autor uchopil téma 

poměrně široce, nicméně se mu je podařilo i v tomto širokém pojetí zdatně a srozumitelně 

zpracovat. Zařazení páte a šesté kapitoly je zajímavým aspektem práce a ač se jedná o kapitoly 

spíše neprávní, jsou rozhodně přínosem.  

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Vymezený výzkumný cíl autora „zahrnuje rozbor 

mučení v jednotlivých oblastech mezinárodního 

práva veřejného, tedy jeho právní zakotvení v 

různých univerzálních či regionálních mezinárodních 

smlouvách a jiných mezinárodních dokumentech, s 

odkazem na praxi mezinárodních orgánů 

reprezentující celkový přístup mezinárodního práva 

k mučení.“. Tento cíl byl v práci naplněn.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor postupoval při zpracování práce samostatně, 

text nejeví známky plagiátorství, citace jsou 

používány odpovídajícím způsobem.  

Logická stavba práce Práce je vystavěna logicky, přičemž jednotlivé 

kapitoly jsou vzájemně provázané.   

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor pracuje se zdroji velmi dobře. Cizojazyčné 

zdroje jsou využity nadstandardně.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Analýza byla provedena velmi důkladně  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Text je psán čtivě a upraveně, překlepů práce 

obsahuje pouze minimálně, resp. prakticky žádné. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je výborná.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě.  

Navržený klasifikační stupeň Diplomovou práci – s výhradou obhajoby – 

hodnotím jako výbornou. 

 

Otázka k zodpovězení při obhajobě:  

 

1. Autor na s. 71 v závěru práce konstatuje, že „je překvapivé, že samotnou definici 

pojmu mučení neobsahuje explicitně mnoho mezinárodních dokumentů.“ Zamýšlel se 

autor práce nad tím, proč tomu tak dle jeho názoru je?  

 

V Praze dne 21. 01. 2021  

 

 

JUDr. Eliška Flídrová, Ph.D.  


