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K tématu práce: 

Předložená diplomová práce v rozsahu 54 stran čistého textu se zabývá tématem zákazu 

mučení v mezinárodním právu. Autorka práci zaměřuje zejména na to, jak je zákaz mučení v rámci 

mezinárodního práva zakotven, jaké jsou možnosti kontroly jeho dodržování a jaké jsou sankce za 

jeho porušení. Impulsem pro napsání této práce pro ni byly mediálně viditelné události 11. září 2001 

se svými důsledky. Tyto diplomantkou v úvodu řečené pohnutky zaslouží určitou reflexi z mojí strany 

jakožto konzultantky. Řada odborníků i laiků se diplomantkou zkoumaným tématem začala 

z podobných důvodů v posledních deseti letech věnovat. Právě uvedené události (spolu s dalšími, jako 

např. útoky v londýnském metru) stojí v centru pozornosti řady odpůrců i obhájců zákazu mučení. 

S ohledem na to, že v mezinárodním právu nalezneme v řadě instrumentů formulován zákaz mučení, 

zdá se, že by neměli žádní odpůrci tohoto zákazu existovat – neboť jak oponovat smluvní normativitě 

přijaté většinou států? Nicméně právě u tohoto tématu jsme svědky vyhrocených diskusí založených 

na emočním základě, vyhrocených diskusí, kde jsou účastníci (včetně států) přesvědčeni o své pravdě 

ne na základě věcných argumentů, ale naopak hledají jakékoli argumenty pro podporu svého 

přesvědčení, včetně rozličně pojatých výkladů jedné a téže normy. Například v evropském prostoru 

nalezneme formulovaný absolutní zákaz mučení v Evropské úmluvě o lidských právech a základních 

svobodách. Při rozhodování o případech, kde tento zákaz hraje klíčovou roli, do hry nezřídka vstupují 

i další státy, ne jen stát, proti němuž je stížnost vedena a snaží se zákaz mučení do určité míry snad i 

relativizovat (viz Chahal v Spojené království Velké Británie či Saadi v Itálie) s odkazem na nutnost 

zajištění národní bezpečnosti. Téma je tedy jak aktuální, tak sporné. V diskusích se navíc často 

používají argumenty neprávní a je proto důležité udržet při zpracovávání odbornou rovinu práce.  

Diplomantka si téma vybrala v době, kdy nebylo v České republice ještě více zpracováno. 

Avšak za dobu, po kterou svoji práci zpracovávala, se již několik autorů tematice věnovalo a tak je 

přínos práce poněkud relativní. Pojetí této práce ale má svůj přínos ve svém pečlivém zpracování, 

mnohdy pravda až příliš popisném, ale zato velmi přehledném a důkladném.  

 

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 i judikatury mezinárodních orgánů.  

Diplomantčiny výzkumné otázky jsou poměrně rozsáhlé a je jasné, že k nalezení odpovědí na 

ně je třeba důkladné analýzy. Autorce je hledá jednak skrze popis smluvního zakotvení zákazu mučení 

jak na univerzální, tak na regionální úrovni a dále skrze analýzu vybraných odpovědí na zákaz mučení 



zejména ze strany států západního civilizačního okruhu. Zde jsme s diplomantkou často při 

konzultacích řešily to, že mediálně známé případy porušování zákazu mučení nejsou jedinými 

takovými případy. Je nemalé množství států, které zákaz mučení bez dalšího porušují a nejsou 

mediálně propíranými; zdá se, jako kdyby byl na státy obecně uznávané za demokratické brán „jiný 

metr“ než na státy, které mezi demokratické řazeny nejsou. Častým zdrojem pohoršení je postup např. 

USA či Izraele, a jakkoli je možno jej označit v řadě případů za přinejmenším sporný, je třeba mít na 

paměti stav dodržování zákazu mučení i v zemích jiných. Zde jsem ráda, že autorka určitou pozornost 

věnovala i zemím jiným, než jen těm, jejichž porušování je často medializováno.  

 

K obsahu práce: 

Práce je psána čtivě a logicky, autorka ale na některých místech používá jazyk beletristický, 

nikoli odborný. To je ovšem, jak již bylo výše uvedeno, dáno z velké části výběrem tématu, které 

k tomuto pojetí svádí; nic to ovšem nemění na tom, že jazyk diplomové práce má být odborný. 

V první věcné kapitole (resp. označením druhé) 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 i jiných kontinentů. 

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

úpravách. Zde hovoří o tom, že se jedná o kogentní normu, a rozebírá obyčejovou povahu uvedeného 

zákazu. Zde velmi správně využívá i judikatury k podpoře svých tvrzení.   

Ve třetí výzkumné kapitole se autorka věnuje řekněme praktické části práce, a to zákazu 

mučení v současnosti. Opětovně mě zaujalo to, že jazyk, kterým líčí současnou situaci dodržování 

zákazu mučení ve světě, je odlišný od zbytku práce a zajímalo by mě, proč tomu tak je. Jinak se zde 

autorka věnuje praxi USA, zejména otázkám spojeným s provozováním věznice na Guantanamu, či 

excesů ve věznici Abi Ghraib apod. Tato část je v mnohém popisná, ale např. v podkapitole věnované 

scénáři tikající bomby autorka erudovaně hodnotí možné odpovědi na otázku, zda mučit, a na 

podkladech staví své názory. 

V závěru diplomantka zčásti odpovídá na položené otázky. Zde musím vytknout poměrně 

neprávní jazyk a velmi subjektivní hodnocení situace, které není opřeno o výzkum, učiněný na 

předešlých stranách. Také je ne zcela vhodné stavět sugestivní, na faktech neověřená, tvrzení pro 

podporu činěného závěru, např. věta „Pravděpodobně nikdo nepochybuje, že zde (jedná se o způsob 

zacházení se zadrženými ve věznicích Bagram, Abu Ghraib a Guantánamo) nešlo jen o ojedinělé 

případy jednání několika vojáků“. Já si například myslím, že o exces jednotlivce šlo. Diplomantka 

směšuje otázky nedodržování mezinárodního práva, resp. hledání cest, jak se ze závazku vymanit, 

s konkrétní činností jednotlivce, posléze ostatně i vnitrostátně postiženou, a používá tyto úvahy 

k podpoře svých tvrzení a hodnocení tématu.  

 



Závěr: 

Autorka prokazuje velmi dobrou znalost dokumentů i literatury. 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. Práci 

doporučuji k obhajobě a předběžně, s výhradou průběhu obhajoby, ji hodnotím jako výbornou až 

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 10. 9. 2012              

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

 


