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Diplomantka si vybrala pro zpracování zajímavé téma, kterého aktualita sice není dána 

současným děním, ale z podstaty věci je vhodné a aktuální ke zpracování v kterémkoliv 

momentu. Samotný výběr tak lze hodnotit kladně.  

Autorka nazvala svoji práci „zákaz mučení v mezinárodním právu“, ale již v úvodu jasně 

deklaruje svůj úmysl zaměřit se „jen“ na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. 

Název práce je tak ve srovnání s jejím obsahem příliš široký. Tato skutečnost samotná zajisté 

není tou rozhodující pro hodnocení předložené práce. Naopak relevantním faktorem je 

zpracování vybrané problematiky, která je specifická (kromě jiného) tím, že je v odborné 

literatuře již podrobně zpracována (především s ohledem na velké množství judikatury 

k problematice mučení). To staví autorku před otázku, jak diplomovou práci zpracovat tak, 

aby byla alespoň do určité míry originální a alespoň částečně vědecky přínosná. Musela by se 

tudíž např. zaměřit na určitý specifický aspekt problematiky zákazu mučení, analyzovat 

nejnovější vývoj, nebo by musel být při jejím zpracování použit inovativní přístup. Již 

z úvodu je ale patrné, že autorka se spíš vydá (jen) cestou popisu judikatury štrasburského 

soudu. Zároveň ale deklaruje cíl poskytnout „ucelený přehled problematiky mučení“. Obecně 

se tak vymezení cílů práce spíš nepovedlo; autorka si klade otázky typu „mučí se více“? 

Existuje nějaká spojitost s mezinárodním terorismem? To jsou otázky zajisté zajímavé, ale 

vhodné spíš do populárně-naučného časopisu, než do diplomové práce. Navíc v práci samotné 

analýzu těchto otázek čtenář více-méně nenalezne. 

Obsah práce a jeho členění odpovídá charakteru práce. Autorka postupuje tak, že 

k jednotlivým aspektům problematiky zákazu mučení předkládá judikaturu soudu, kterou 

představuje časově chronologicky. Způsob, jakým bylo zpracováno těžiště práce, je únavný a 

málo přínosný, především protože čistě popisný. Jedná se do velké míry o kompilaci 

poznatků, kterých zpracování bohužel není nikterak originální a je k nalezení v souhrnech 

rozsudků ESLP, nebo také komentářích. Rovněž není jasné, proč autorka zpracovala jen 

případy do 31.l2.2010 a nezapracovala případy za rok 2011. Z obsahového hlediska lze 

autorce vytknout také pojmové nepřesnosti, kterých se dopouští; např. na str. 8 používá 

rozporuplný pojem „právně nezávazná mezinárodní úmluva“.  



Po formální stránce je práce na dobré úrovni, která odpovídá požadavkům kladeným na tento 

druh prací. Vytknou lze autorce malý počet poznámek pod čarou, i když zde musí být 

zohledněn charakter diplomové práce, která je z velké části popisem jednotlivých kauz. 

Z formálního hlediska lze též vytknout užití dvou rozdílných typů písma (pro text a pro 

poznámky pod čarou), nebo publicistický styl, ke kterému se autorka na určitých místech 

uchyluje.  

Závěry práce, byť byly zformulovány textově obsáhle, rovněž nejsou přesvědčivé a jejich 

obsah vzbuzuje do určité míry dojem, že k nalezení odpovědí na otázky vytýčené v úvodu 

bylo dostačující sáhnout po statistikách ESLP, které jsou pravidelně zveřejňovány.    

Celkově lze konstatovat, že přínos předložené diplomové práce je omezený i navzdory jejímu 

poctivému zpracování, ze kterého je skutečně patrná autorčina snaha o poctivost i zájem o 

danou problematiku. 

Souhrnně lze zdůraznit dva aspekty, které jsou zásadní pro celkové hodnocení předložené 

práce: formální stránka a rozsah práce jednoznačně dokazují zájem autorky o zpracovávanou 

problematiku a je nutno je ocenit, na druhé straně vymezení a především zpracování tématiky 

(a tím i celkový přínos diplomové práce) jsou na úrovni, která sice ještě odpovídá nárokům 

kladeným na tento druh práce, ale spíš hraničně. Je škoda, že se autorčina energie vložená do 

zpracování práce neodrazila v jejím lepším obsahovém výsledku.  

Z uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit 

klasifikačním stupněm 

dobře   

 

V rámci obhajoby se diplomantka zaměří na vytýkané nedostatky. 

 

 

V Praze dne 25.06.2012       

 

 

 

Ref. jur. Martin Faix, Ph.D., MJI 


