
Posudek diplomové práce na téma "Umělé přerušení těhotenství ve 

světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva" předložené 

Ivetou Koubkovou 

 
 V životě každé ženy může vzniknout situace, kdy umělé přerušení těhotenství 

upřednostní před jeho zachováním. Už z toho důvodu je autorkou zvolené téma aktuální. 

Koncepce lidských práv žen posiluje právo ženy tuto otázku svobodně rozhodnout. V 

pozitivněprávní úpravě má toto právo oporu v Mezinárodní úmluvě o odstranění všech 

forem diskriminace žen, jejímiž stranami jsou i všechny evropské státy. Nicméně okruh 

problémů s umělým přerušením těhotenství spjatý, je jiný v rozvojových zemích a v 

oblastech vyspělého (ekonomicky) světa. Evropský region nesporně vykazuje převahu 

liberálních přístupů k interrupcím, s hlavním důrazem na svobodné rozhodnutí ženy. To 

je možná důvodem malého zájmu nauky mezinárodního práva obecně, a české zejména, o 

tuto problematiku. V tomto směru je diplomová práce Ivety Koubkové vítaným počinem. 

Autorka uchopila dané téma především z hlediska právních aspektů, které interrupce v 

kontextu standardu ochrany lidských práv vykazuje. Zmiňuje i oponentní názory a 

konzervativní úpravu umělého přerušení těhotenství v některých evropských zemích. 

Přiloženou práci lze označit za původní, kvalifikovanou a potřebnou. 

 

 

 I. Aktuálnost a náročnost tématu:  

 

 Jak již výše uvedeno, téma práce je aktuální a jeho novost spočívá v uchopení 

problému. Autorka formuluje a rozebírá právní aspekty umělého přerušení těhotenství v 

evropském systému ochrany lidských práv. Koncepce elaborátu vychází ze skutečnosti, 

že Evropský soud pro lidská práva (ESLP) nedefinuje práva obsažená v Evropské úmluvě 

o lidských právech (včetně relevantních ustanovení čl. 8 a 2) a sleduje kazuistický 

přístup, který je ostatně pro smluvní praxi typický. Autorka tak musela zkoumat vztah 

umělého přerušení těhotenství k evropskému standardu ochrany lidských práv, jak 

koncipováním příslušných právních problémů, tak i vyhledáváním odpovídající 

kazuistiky. Rovněž musela brát v úvahu, že ESLP standardy lidských práv netvoří, nýbrž 

zkoumá jejich případné nerespektování národními soudy, a to s přihlédnutím k 

obsahovým proměnám a obohacení těchto standardů. V dané souvislosti se nabízí otázka, 

zda velký prostor vlastního uvážení, který ESLP potencionálním porušitelům 

relevantních ustanovení Úmluvy poskytuje, je žádoucí. Soud své stanovisko opírá o 

nejednotnost vnitrostátního přístupu k umělému přerušení těhotenství. V této souvislosti 

lze připomenout, že striktně aboliční přístup k interrupcím zastávají země jako Súdán, 

Botswana a Nigérie, tj. státy s autoritativními režimy, jímž stěží leží na srdci ochrana 

práva na život dítěte od jeho početí. Je proto otázkou, zda je obdobná vnitrostátní úprava 

zakazující umělé přerušení těhotenství s výjimkou ohrožení života ženy (Irsko, Polsko) 

přípustnou intervencí do práva ženy na ochranu soukromí ve věcech biologické 

reprodukce a sexuality. Je též relevantní otázkou, zda je slučitelná se snahou o dosažení 

jednotného evropského standardu v této otázce a její kvalifikace jako součásti práva na 

soukromý život ve smyslu čl. 8 Úmluvy. 

 

 



 II. Využité zdroje a formální aspekty práce: 

  

 Elaborát je napsaný odborným jazykem na požadované literární úrovni. K 

odborné kvalitě práce přispívá kvalifikovaný poznámkový aparát a bohatý seznam 

literatury a primárních zdrojů. K ocenění je pak především autorčina práce s judikáty 

ESLP a zejména jejich výběr podporující koncepčnost a původnost práce. I když autorka 

respektuje genderově neutrální přístup ESLP ke zkoumané problematice, dokládá v práci 

s příslušnými judikáty hledání rovnováhy a vyvažování práva ženy na svobodné 

rozhodování ukončit či pokračovat v těhotenství a právo nenarozeného dítěte (plodu) na 

ochranu s tím, že příslušné judikáty vždy přinášejí rozhodnutí, která vyznívají ve 

prospěch práva ženy na ukončení těhotenství ze zdravotních, sociálních či jiných zřetele 

vhodných důvodů. 

 

 

 III. Obsah a celková hodnota práce: 
 

 Celkový rozsah práce je 102 stran, přičemž meritorním otázkám je jich věnováno 

80. Součástí práce je seznam literatury a zkratek a české a anglické resumé. Práce má 

logickou strukturu a odpovídající řazení do 10 kapitol, úvodu a závěru. V souladu s 

celkovou koncepcí a zaměřením je materie elaborátu soustředěna do dvou na sebe 

navazujících částí. V prvé (kap. 1 - 5) autorka vymezuje rámec zkoumané problematiky s 

tím, že se dotýká i morálních, náboženských, etických a medicínských aspektů majících 

vliv na určitou kontroverzi přístupu k interrupcím obecně a některých evropských zemích 

zejména. Zde by patrně stály za větší pozornost nejen aktivity ženských nevládních 

organizacích hájících právo ženy na volbu ve věci nežádoucího těhotenství a 

neplánovaného rodičovství, jakož i postoje a stanoviska prezentované genderově 

zaměřenými orgány Rady Evropy.  

 Těžiště práce lze spatřovat v části druhé (kap. 6 - 9), která zahrnuje výklad 

konkrétních právních otázek spojených s umělým přerušením těhotenství s tím, že 

problematiku a její řešení autorka demonstruje na precizní analýze relevantních případů 

řešených ESLP. 

 V závěru práce autorka konstatuje citlivost zkoumané problematiky a hlásí se k 

liberálnímu přístupu k umělému přerušení těhotenství. Celkové zaměření elaborátu i 

pečlivě zvolená a zpracovaná judikatura by si zasloužily shrnout příslušnou kazuistiku a 

zobecnit interpretaci ESLP (a potažmo bývalé Komise) čl. 8 a 2 ve vztahu k umělému 

přerušení těhotenství.  

 

 

 IV. Otázky k diskusi: 

 

 Uvedené připomínky a otázky formulované v textu posudku by autorka mohla 

doplnit výkladem geneze a současného stavu právní úpravy umělého přerušení 

těhotenství v České republice. Autorka oponentního posudku připomíná, že například u 

zrodu liberální koncepce interrupce, stál kvalifikovaný, mnoholetý výzkum osudu 

nechtěných dětí. 

 



 V. Závěry a doporučení: 
 

 Předložená diplomová práce Ivety Koubkové na téma "Umělé přerušení 

těhotenství ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva" splňuje ve všech 

směrech nároky, které jsou kladeny na diplomovou práci na PF UK a proto ji doporučuji 

k obhajobě. Předběžně ji hodnotím jako výbornou. 

 

 

 

V Praze dne 27. 8. 2012 

    ......................................... 

Doc. Dr. S Hýbnerová, CSc. 

oponentka  

 


