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

jejich zpracování a použité metody; kritéria hodnocení práce (samostatnost při 

zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství; hloubka provedené 

analýzy): 

Zákaz mučení jako kogentní úprava mezinárodního práva lidských práv je sice již delší dobu 

existujícím tématem, přesto však představuje zajímavé a relevantní téma. Jeho zpracování 

umožňuje představit nejen z hlediska právního ale i jiných (např. kriminologického), což práce 

do určité míry činí. Přes relativně krátkou (z hlediska množství textu) úpravu zákazu mučení v 

mezinárodních smlouvách, představují relevantní zdroje značné množství materiálu 

zahrnujícího judikaturu, doktrínu, vnitrostátní prameny a další, což práci se zdroji komplikuje. 

Diplomant se s tímto úkolem vyrovnal a představil práci v náležité kvalitě.  

Při vedení práce diplomant představoval vlastní názory ale rovněž reagoval na podněty, přičemž 

obojí se promítlo do práce samotné.  

Použité metody (analýza, popis, komparace, syntéza) představují standardní metodologii. 

 

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

(splnění cíle práce; logická stavba práce; práce se zdroji; úprava práce; jazyková a 

stylistická úroveň): 

Po úvodu se ve druhé kapitole práce věnuje kategorizaci a vymezení termínu mučení v 

mezinárodních pramenech. Vzhledem k množství pramenů a jejich odlišností, je dobrý nápad 

vymezit základní prvky, jak to práce činí. Přes kumulaci zdrojů z různých oblastí odpovědnosti 

nicméně práce neopomíjí jejich odlišnosti a upozorňuje na ně.  

Kapitola 3 se dále hlouběji věnuje úpravě zákazu mučení nad rámec zakotvení samotného 

termínu. Vysvětluje i specifika jako doktrínu živoucího nástroje a pozitivní závazky států dle 

lidských práv. Nevysvětluje však termín incommunicado detence. Jako otázku bych tedy 

položil vysvětlení tohoto termínu a zařazení do systematiky zákazu mučení.  

Kapitola 4 se věnuje mučení z pohledu mezinárodního práva trestního jako "druhé straně 

mince" ochrany lidských práv. Dodal bych nicméně, že pokud jde o rozbor imunit a jejich 

souhry se statutem kogentní normy, je třeba rozlišovat státní a trestněprávní imunity a rovněž 

imunity před vnitrostátními soudy a soudy mezinárodními.  

V kapitole 5 se diplomant věnuje jiným než právním aspektům. Přesto, že jde o oblast jinou než 

právo, rozsahem jde o rozbor nevelký (myšleno pozitivně, větší rozsah by byl na škodu) a přesto 

relevantní. Smutný fakt stálé aktuálnosti mučení je rozebrán v kapitole 6. Ta pak nepřímo 

poukazuje i na další aspekty jako vojenská jurisdikce nad civilisty, právo zvolit si zástupce 

apod. Nicméně je nerozebírá, protože se to vymyká cíli práce. Přesto poukazuje na šíři dopadů 

problematiky.  

Použité zdroje zahrnují jak mezinárodní smlouvy, tak doktrínu a judikaturu, rovněž jak hard 

law tak soft law. Autor se neomezil pouze na lidskoprávní prameny ale využil i prameny práva 

humanitárního a trestního. Rovněž vychází ze zdrojů velmi recentních a regionálně 

neomezených pouze na Evropu nebo univerzální systém, věnuje se i interamerickým a africkým  

zdrojům, které v jiných pracích bývají často opomíjeny.  

 



Stylisticky je práce na vysoké úrovni, překlepy se v ní nevyskytují a na prameny je pečlivě 

odkazováno. Je však třeba poznamenat, že někdy diplomant používá nepřesné překlady, např. 

u "order" používá slovo zákon. Rovněž v textu, na nějž odkazuje poznámka č. 288, použité 

slovo "pravomoc" není kontextuálně vhodné. Jedná se však o výjimky. Je také třeba dodat, že 

okolnosti vylučující protiprávnost, jejichž rozbor je naznačen na závěr kapitoly 6, by proti 

zákazu mučení neobstály i z jiných než uvedených (a často závažnějších důvodů).  

 

Obecné vyjádření k práci:  

I přesto, že výzkumný cíl práce není explicitně uveden v úvodu, souhlasím s diplomantem, že 

byl splněn. Práce kromě právního rozboru nabízí i jiné zajímavé pohledy. Shora je rovněž 

uvedena doplňující otázka k zodpovězení při obhajobě.  

 

Doporučení práce k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

 

Vzhledem ke shora uvedenému práci doporučuji k obhajobě a s podmínkou zodpovězení 

položených otázek navrhuji klasifikaci "výborně".  

 

 

V Praze, dne 25. ledna 2021 
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