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Diplomantka si vybrala pro zpracování zajímavé téma, kterého aktualitu sama v úvodu 
přesvědčivě popsala. Samotný výběr problematiky tak lze hodnotit kladně.  

Z hlediska formálního je diplomová práce zpracovaná na úrovni, která odpovídá požadavkům 
kladeným na tento druh prací. Autorka kvalifikovaně a v souladu s citačními normami 
zpracovala poznámky pod čarou a opatřila práci seznamem použité literatury, ze kterého je 
patrné, že pracovala s domácími i zahraničními prameny. Vycházela z relevantních odborných 
statí, ale pracovala také s judikaturou a primárními prameny, což se s ohledem na charakter 
práce a zpracovávané problematiky jeví jako důležité a správné. Formální nedostatky se 
objevují spíš výjimečně a jsou z hlediska dopadu na celkové hodnocení úrovně práce 
marginální. Vytknout lze autorce snad použití publicisticko-beletristického stylu na některých 
místech, který do vědecké práce nepatří (srov. str. 50, nebo od str. 36 popis situace 
dodržování zákazu mučení ve světě). 

Z obsahového hlediska autorka rozčlenila práci do pěti meritorních kapitol, úvodu a závěru. 
Kromě toho práce obsahuje seznam literatury, seznam zkratek a přílohy.  

V úvodu práce autorka přesvědčivě poukazuje na aktuálnost zpracovávané tematiky, popisuje 
důvody, které je ke zpracování předložené práce vedly, a stanovuje si dva základní cíle. 
Deskriptivní, v rámci kterého chce autorka definovat „samotný pojem mučení a jiného krutého, 
nelidského či ponižujícího zacházení a trestání, pohrůžky mučením a jejich vzájemný vztah a 
provázanost“ a popsat kontrolní mechanismy sloužící ke kontrole dodržování souvisejících 
právních závazků. Druhý cíl je analytický. Autorka se chce zaměřit na „aktuální dodržování 
zákazu mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a trestání ve světě“. Kromě 
toho autorka zamýšlí věnovat pozornost problematice tzv. „scénáře tikající bomby“.  

Členění práce obecně odpovídá těmto záměrům, je logické a jednotlivé kapitoly na sebe 
navazují. Do určité míry lze polemizovat, jestli je zařazení kapitoly s názvem „definice 
pojmů“ jako třetí kapitoly vhodné. Z podstaty věci je vhodnější vymezit příslušné pojmy na 
začátku práce, tj. před popisem jejich mezinárodněprávního ukotvení. Kriticky lze také 
hodnotit vymezení otázek, kterým se autorka chce věnovat v kontextu problematiky „scénáře 
tikající bomby“. Otázky, kterými se chce diplomantka zabývat, jsou příliš široké a byly by 



vhodné ke zpracování samostatné diplomové práce. Na jedné straně lze tedy autorku za 
zařazení této problematiky do práce pochválit, na straně druhé lze konstatovat, že cíle 
stanovené v tomto kontextu jsou v rámci předložené práce nerealizovatelné (co potvrzuje i 
samotné jejich zpracování).  

Samotný obsah práce je zpracován tak, že je z něj patrná autorčina snaha o pečlivý přístup. 
Bohužel velká část práce kvůli popisnosti místy působí až encyklopedicky a únavně (srov. 
např. kap. 2.2., popis jednotlivých regionálních mechanismů). Práce tak má z velké části 
přehledový charakter. To na jedné straně lze považovat za naplnění autorčina cíle 
vymezeného v úvodu, na druhé straně zaměření na obecně známé instrumenty není pro 
čtenáře výraznějším přínosem. Rovněž problematika legislativy a praxe USA, zejména 
v kontextu tzv. války proti teroru (ať tento neprávní pojem znamená cokoliv), není bohužel 
nikterak originální, i když diskuze nad touto tematikou zajisté ještě neutichla.  

Závěry práce odrážejí výše uvedené a jsou spíš velmi obecným rozjímáním autorky nad 
problematikou, kterou zpracovala, jak naznačuje i obsahové zaměření závěru na fenomén 
terorismu. Nevybočují tak z celkové linie zpracování předložené diplomové práce, jejíž přínos 
je omezený jednak kvůli výraznému deskriptivnímu charakteru a také tím, že poznatky a 
závěry, které v ní autorka prezentuje, jsou již v literatuře zpracované a nepředstavují tak 
originální přínos k poznání zpracovávané problematiky.   

Z uvedených důvodů doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit 
v závislosti od výsledku obhajoby klasifikačním stupněm 

Velmi dobře/Dobře   

 

V rámci obhajoby se diplomantka zaměří na vytýkané nedostatky. 

 
 

V Praze dne 18.9.2012       
 
 
 

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI 


