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předložené Terezou Šupovou 

 

K tématu práce: 

Předložená diplomová práce v rozsahu 93 stran čistého textu se zabývá tématem zákazu 

mučení. Autorka pojímá práci z pohledu vývoje zákazu mučení v posledních dvaceti letech. V průběhu 

těchto let došlo k určitým okolnostem, které vidí jako jakési zlomové okamžiky (např. události 11. 9. 

2001 v USA). Těmi v právním diskursu bezesporu jsou, je nicméně nutné si uvědomit, že uvedené 

události se formovaly postupně a jako zlomy jsou sice vnímány konkrétní události, nicméně ty mají 

své kořeny (minimálně z hlediska politologického) již o řadu let dříve. Po stránce právní ale skutečně 

jde o mezníky, které formují vnímání práva, minimálně jeho aplikace, čemuž ve své práci věnuje 

diplomantka prostor.  

Jde o téma, kterému je průběžně věnována pozornost, byť v české literatuře ne tak často. 

Nicméně v posledních letech se již na dané téma začínají objevovat i diplomové práce. Autorka se 

však rozhodla svůj projekt pojmout odlišně od prací, které zatím vznikly, a to jako zevrubnou analýzu 

rozsudků jednoho z konkrétních kontrolních mechanismů. Práce je z tohoto hlediska nesporně 

příspěvkem do debaty. Jde zároveň o téma aktuální, vyžadující podrobné zkoumání primárních i 

sekundárních pramenů a zároveň i schopnost analýzy a vlastního úsudku.  

 

Ke zpracování tématu: 

Práce je členěna do úvodu, čtyř částí a závěru. Včleněn je obsah a seznam použité literatury. 

Práce je zpracována s využitím primárních i sekundárních pramenů, odborné domácí i zahraniční 

literatury a dále zejména judikatury mezinárodních orgánů, a to v nadstandardním množství.  

Diplomantka si jako výzkumnou otázku klade to, zda se „mučí více“, tedy zda přibylo či ubylo 

případů, ve kterých státy porušují zákaz mučení. Dále se zabývala tím, jaké formy mučení se objevují, 

zda jsou zřetelné určité „nové formy“, a také ve kterých zemích k mučení dochází. Dále zjišťovala, 

zda souvisí případné změny s nárůstem vnímání mezinárodního terorismu. Téma zkoumá především 

skrze analýzu judikatury.  

 

K obsahu práce: 

Práce je psána čtivě a logicky. 

V první kapitole se autorka věnuje právnímu zakotvení zákazu mučení v mezinárodním právu 

z hlediska dokumentů. Věnuje se jak univerzální úpravě, tak i regionálním úpravám, kdy se – správně 

– nesoustřeďuje pouze na evropskou rovinu, ale dívá se i na rovinu regionální úpravy americké. 

 Následně se věnuje úpravě pojmu mučení jako takového, tedy jeho obsahu ve smluvních 

úpravách. Zde hovoří o tom, že se jedná o kogentní normu. Ráda bych, aby se k tomu sdělení více 

vyjádřila a vyjasnila, co si pod ním představuje (zde viz více k uvedeným pojmům v Čepelka Č., 



Šturma, P.: Mezinárodní právo veřejné. C.H.Beck, Praha, 2008). V této kapitole také autorka odlišila 

pojmy mučení a nelidské a ponižující zacházení a trestání.  

Ve třetí výzkumné kapitole se autorka věnuje obecnějším aspektům rozhodování Evropským 

soudem pro lidská práva (dále ESLP) a v následující kapitole, která je pro práci stěžejní, zkoumá 

možný posun v judikatuře ESLP. Postupně zde analyzuje rozsudky, které ESLP vydal v letech 1991 – 

2010. Tato část je největším přínosem práce. Jde o velmi pečlivé podrobné prozkoumání rozsudků 

z jednotlivých let. Je vidět, že si autorka dala nesmírnou práci s tím rozsudky vyhledat, pročíst a 

analyzovat. Zároveň je zde vidět určitá slabina práce, a to fakt, že jde více o popis než o skutečnou 

analýzu rozsudků. Autorka zůstává „stát přede dveřmi“, nedívá se na rozsudky prizmatem svých 

položených otázek. Ovšem zároveň není sporu o tom, že by uvedeného byla schopna, na vině je patrně 

to, že jde o jednu z prvních prací autorky za celou dobu studia. V dalších svých odborných pracích by 

se rozhodne neměla autorka bát projevit své názory. 

V závěru diplomantka odpovídá na položené otázky. Soudí, že z prostého nárůstu počtu 

případů projednávaných před ESLP nelze usuzovat na to, že by se více mučilo, ale uvádí, že je možné, 

že roste informovanost lidí o možnost podat stížnost. Samozřejmě že, jak zmiňuje, také roste počet 

smluvních stran Úmluvy, tedy států, které jsou pod jurisdikcí ESLP a je možné jejich jednání ze strany 

daného orgánu zkoumat. Dále hodnotí to, co bylo ESLP shledáno jako jednání, které bylo mučením a 

čeho se rozsudky ESLP nejčastěji týkaly. Také si odpovídá na otázku, zda se charakter jednání, které 

ESLP zkoumal pod pojmem mučení, nějak proměnil, resp. zda došlo k proměně chápání tohoto pojmu 

soudem. Zde vidí posun v tom, že je soud striktnější, tedy nepolevuje ve svém vnímání pojmu mučení, 

naopak to, co dříve snad za mučení považováno být nemohlo, je nyní takto soudem posouzeno, byť 

zde spatřuje určité výjimky.  

K ocenění je zde pečlivé zpracování, podrobné zkoumání a hledání obecnějších závěrů.  

 

Závěr: 

Autorka prokazuje velmi dobrou znalost dokumentů, literatury a zejména judikatury. 

Předložená práce naplňuje kritéria kladená na diplomovou práci, je hezky zpracovaná, napsána 

odborným jazykem, vybavena poznámkovým aparátem a seznamem literatury. Její slabší stránkou je 

určitá popisnost a stále ještě poněkud nižší míra zobecnění závěrů. Práci doporučuji k obhajobě a 

předběžně, s výhradou průběhu obhajoby, ji hodnotím jako velmi dobrou.  

 

V ústní obhajobě pak navrhuji jako možná témata, na která by se mohla diplomantka zaměřit, 

následující:  

1. Vidí autorka právní potenciál pro skutečnou změnu v pojímání zákazu mučení? Jde-li o 

ustanovení, od nichž se nelze odchýlit, není na místě pouze uvažovat o postizích za její 

nedodržování? Vidí prostor pro právní ukotvení relativizace?  



2. Médii proběhla zpráva o kritice praxe USA za používání „cílených likvidací“ ze strany 

Ch.Heynse, zvláštního zpravodaje OSN (Special Rapporteur on extrajudicial, summary or 

arbitrary executions). Můžeme vést tímto směrem úvahy i o tématu zákazu mučení? 

 

V Praze dne 20. 6. 2012              

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 


