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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Tato diplomová práce se zabývá tématem, které sice není nové, avšak zákaz mučení stále 

velmi aktuální. Hlavním důvodem je boj proti terorismu, v jehož kontextu se objevuje diskuse 

o ospravedlnění použití výjimečných prostředků. Práce zabývá tímto tématem z pohledu 

mezinárodního práva. Zkoumá jednak situaci ve dvou vybraných státech (USA a Izrael), 

jednak spíše teoretický problém tzv. soudních oprávnění (k mučení). Praktický pohled pak 

reprezentuje také jeden případ Evropského soudu pro lidská práva. 

 

2. Náročnost tématu: 

Z výše uvedeného vyplývá, že jde o relativně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat 

množství primárních pramenů i odborné literatury. Autor využil studijního pobytu v programu 

LLP – Erasmus ve Velké Británii, takže vycházel výlučně z pramenů a literatury v angličtině. 

To, co se na první pohled může jevit jako výhoda, se však ukazuje jako nedostatek. Autor se  

totiž nechal natolik pohltit cizí literaturou, že si nedokázal zachovat potřebný odstup od 

dokumentů a názorů autorů, kteří vycházejí z odlišných právních systémů, než je české právo. 

V mnoha případech pak rezignoval na hledání českých ekvivalentů k anglickým pojmům. 

Navíc si patrně dostatečně neuvědomil, že mnohé prameny nejsou mezinárodněprávní, resp. 

citované názory a argumenty nevycházejí z pozice mezinárodního práva. Jejich relevance pro 

účely diplomové práce, která se hlásí k mezinárodnímu právu, je někdy sporná. 

 

3. Hodnocení práce: 

Pod lze titul práce chápat současně jako výzkumnou otázku (kdy, resp. zda vůbec lze mučit), 

pak lze konstatovat, že diplomant splnil cíle, které si vytyčil v úvodu práce. V závěru na ni dal 

celkem přesvědčivou odpověď. Složitější je ovšem cesta, po které postupoval od úvodu 

k závěru. 

Práce je rozdělena kromě úvodu (obsahujícího vysvětlení obsahu) do pěti kapitol a závěru. 

První kapitola správně obsahuje obecnější otázky spojené se zákazem mučení, diplomant 

zabývá definicí (definicemi) mučení, jakož i souvisejících pojmů (kruté, nelidské a ponižující 



zacházení) obsažených v relevantních mezinárodních smlouvách  a judikatuře orgánů 

Evropské úmluvy o lidských právech. Potud je tato kapitola zcela adekvátní. Problematičtější 

se jeví některé citované názory cizích autorů, i když problém může být v nepřesném překladu 

(např. B. Saul, s. 9), jinak působí občas konfúzně. Občas se autor pouští do ne zcela 

zvládnutých analogií se sebeobranou v mezinárodním právu (Caroline) nebo trestem smrti. 

Další dvě kapitoly se snaží popsat a vyhodnotit právní argumenty pro a proti mučení v praxi 

dvou vybraných států, nejprve Izraele, potom USA. Diplomant opravdu pečlivě posbíral řadu 

zajímavých dokumentů, zpráv i soudních rozhodnutí. Bohužel zde se právě už začíná velmi 

výrazně projevovat prolínání nesouměřitelných argumentů. Analyzovaná izraelská i americká 

argumentace totiž vychází z principů vnitrostátního práva těchto zemí (ústavní a zejm. 

trestní). Tudíž také rozebírané okolnosti vylučující protiprávnost (OVP) jsou z vnitrostátního 

trestního práva. Autor se je ani nesnaží přeložit a komparovat s obdobnými OVP v českém 

právu a mezinárodním trestním právu. I kdybychom akceptovali jeho vysvětlení, že jsou příliš 

odlišné, že nelze najít český ekvivalent (např. pro necessity), rozhodně už nelze akceptovat 

konfúzi, ke které vede odkaz na vojenskou nutnost (military necessity). To je totiž pojem 

mezinárodního humanitárního práva, který nelze spojovat s OVP v trestním právu (s. 37).  

Povahu určitého exkursu či eseje inspirovaného jednou knihou (A. Dershowitz) má pak kap. 

5, která se věnuje teoretickému řešení spočívajícímu v tzv. soudních oprávněních (torture 

warrants). Sám autor přiznává, že je to debata více méně filozofická. Oponent by mu 

doporučil, aby tyto stránky poslal jako recenzi dané knihy do časopisu Právník, do kontextu 

diplomové práce se však příliš nehodí. Už proto ne, že nemají vztah k zákazu mučení 

v mezinárodním právu. 

O něco vhodnější je pak kap. 6, která na případu ESLP Gäfgen v. Německo sice neřeší přímo 

zákaz mučení (čl. 3), ale procesní následky zakázaného mučení (čl. 6). Práce je pak završena 

poměrně obsáhlým a shrnujícím závěrem. 

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

V tomto případě byly již některé dílčí připomínky obsaženy v předchozí části posudku. Přesto 

se k nim ještě musím vrátit. Z formálního hlediska práce působí, že byla dokončována ve 

spěchu. To se projevilo např. v chybějících číslech stran v obsahu, překlepech a některých 

gramatických chybách. Hlavní problém je ovšem v nedokonalém zvládnutí české odborné 

terminologie pod vlivem angličtiny (např. domácí místo vnitrostátního práva). Co se rozumí 

„mezinárodní individuální odpovědností“, je to něco jiného než „mezinárodní trestní 



odpovědnosti“? Co to jsou „lidsko-právní kodexy“? Obvykle se hovoří o lidskoprávních 

smlouvách, apod. 

Práce však obsahuje i problematická místa z hlediska obsahu a zvládnutí některých aspektů 

mezinárodního práva. K tomu pak směřují následující otázky pro obhajobu: 

1) Je možné tzv. výhradu USA ke CAT (s. 41) považovat vůbec za výhradu? Pokud ano, 

jde o přípustnou výhradu z hlediska čl. 28 CAT? 

2) Z čeho vychází apodiktický závěr, že systém bezpečnosti podle Charty OSN je velice 

labilní a neakceschopný (s. 42)? 

3) Je právně udržitelné tvrzení „protože USA nejsou signatářem Římského statutu, ani 

mezinárodní individuální odpovědnost podle této smlouvy by zřejmě nepřipadala 

v úvahu“? 

4) V případě mučení se v práci zmiňuje „státní odpovědnost“, trestní odpovědnost a 

mezinárodní trestní odpovědnost (např. s. 48, 66). Jaký je mezi nimi vztah? Jak je 

tomu s jejich právním základem a OVP? 

5) Jaký „message“ si má odnést právník z tvrzení, že prezident Obama „odmítl vznést 

jakoukoliv trestní obžalobu…“? 

   

 

5. Doporučení: 

Autor se v diplomové práci pustil odvážně do velmi zajímavého a náročného tématu. Jeho 

zpracování však není na takové úrovni, které by podle mého názoru byl autor schopen, i když 

v práci přináší zajímavé postřehy. Pokud by chtěl usilovat o lepší hodnocení, měl by práci 

ještě přepracovat. V opačném případě je sice možné jí ještě s určitými výhradami doporučit 

k obhajobě, ale ta může jen částečně zhojit nedostatky samotného textu. 

 

V Praze dne 20.10.2010 

 

                                                                              Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

                                                                                   oponent diplomové práce    


