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Posudek školitelky na diplomovou práci Ivety Koubkové na téma Umělé přerušení 

těhotenství ve světle judikatury evropského soudu pro lidská práva 

 Umělé přerušení těhotství se řadí mezi témata, na něž má většina lidí (právníků i 

neprávníků) určitý názor a které často vedou k vyhroceným pozicím. Je tak až překvapující, 

že česká právní nauka tomuto tématu zatím věnovala jen omezenou pozornost. Diplomová 

práva Ivety Koubkové se snaží mezeru, která tu existuje, alespoň částečně zaplnit. Práce se 

zabývá otázkou interrupcí z pohledu evropských standardů ochrany lidských práv tak, jak jsou 

zakotveny v Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a interpretovány Evropským soudem 

pro lidská práva. Ačkoli práce není prosta některých, spíše formálních nedostatků, obecně je 

možno říci, že se diplomantka s tématem vyrovnala velmi slušně a že předložila práci, která je 

origiální, zajímavá a užitečná. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma práce je vhodně zvolené, neboť problematika umělého přerušení těhotenství 

byla, je a bude stále aktuální. Zatímco většina dostupných textů na tuto problematiku nahlíží 

z perspektivy morální filozofie, etiky či biologie, diplomantka se pokusila vyrovnat se 

s právními aspekty, kterých zde identifikovala celou řadu. Téma je zasazeno do systému 

evropské ochrany lidských práv, což je poměrně novátorské, ale současně logické řešení. 

Vzhledem k originalitě přístupu a zvolené metodologii kladlo zpracování tématu na 

diplomantku značné nároky. Musela si sama identifikovat relevantní právní problémy, k nim 

přiřadit vhodné judikáty z široké palety rozhodnutí Evropského soudu a Evropskékomise pro 

lidská práva a situaci následně vyhodnotit. Ačkoli poslední, hodnotící etapa není vždy 

dotažena úplně do konce (některé kapitoly nemají jasný závěr), obecně lze říci, že se 

diplomantka s výzvami, jež před ní při zpracování práce vyvstaly, vyrovnala dobře. 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Diplomantka má osobitý styl, který může poněkud ztěžovat četbu diplomové práce.  

Používá dlouhá souvětí, v nichž se čtěnář ztrácí, a komplikované vazby, které odvádějí 

pozornost od obsahu textu k jeho formě. S výhradou stylu je jazyková úroveň práce vcelku 

slušná, chyb a překlepů je v textu omezený počet. Velkým plusem práce je značné množství 

pramenů a literatury, z nichž diplomanta vycházela. Katalog zahrnuje jak zdroje primární 

(mezinárodní smlouvy, judikaturu, instrumenty soft law, národní legislativu), tak sekundární 

(články, monografie). Pozitivní je rovněž to, že diplomantka se neomezila jen na prameny 

právní provenience, ale sáhla i po publikacích morálních filozofů či biologů, což je u tématu 

tohoto typu vhodné. 
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3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce o rozsahu 102 strany (z toho 80 stran vlastního textu) sestává 

z úvodu, deseti kapitol a závěru. Její součástí je rovněž seznam použité literatury, seznam 

klíčových slov a česky a anglicky psané shrnutí. V úvodu diplomantka nastiňuje téma a 

identifikuje jeho právní relevanci. Kapitoly 1-5 představují teoreticko-metodologický rámec, 

ve kterém se diplomantka pohybuje. Tento rámec tvoří na prvním místě odlišné přístupy 

k interrupcím. Práce pracuje s pro-life a pro-choice hledisky, kapitola 2 pak ve specifickém 

kontextu vymezení „každého jedince“ požívajícího právo na život pracuje s perspektivami 

ontologického personalismu a empirického funkcionalismu (str. 14). Je trochu škoda, že se 

diplomantka nepokusila obě typologie více propojit. Zajímavé poznatky přináší kapitola 

věnovaná náboženskému, filozofickému a biologickému pohledu na počátek života, která 

staví téma do širšího kontextu a ukazuje, proč budí takové kontroverze. Konečně, součástí 

obecného rámce je i vysvětlení právních instrumentů a mechanismů, které se v dané oblasti 

aplikují (Evropská úmluva a na jejím základě působící Evropský soud, Rezoluce Evropského 

parlamentu o sexuálním a reprodukčním zdraví). 

Těžiště práce tvoří kapitoly 6-9 (a částečně 2), které pojednávají o jednotlivých 

sporných otázkách spjatých s ukončením těhotenství. Mezi tyto otázky se řadí nejen právní 

úprava interrupcí samotných, ale též právo muže na konzultaci před provedením interrupce na 

žádost ženy, nedobrovolná interrupce a právo na informace týkající se interrupcí. Kapitoly 

mají jednotnou strukturu: diplomantka vždy otázku stručně uvede a následně představuje a 

analyzuje určitý případ Evropského soudu (popř. Evropské komise) pro lidská práva, který je 

s ní spojen. Rozbor je zajímavý, jen škoda, že u části kapitol chybí závěrečné zhodnocení a 

vyvození obecnějšího závěru.  

Práce je uzavřena konstatováním, že otázka umělého přerušení těhotenství zůstává 

otázkou citlivou a právě i jinak problematickou a že v této oblasti přes některé rozsudky 

Evropského soudu pro lidská práva neexistuje jednotný evropský standard a velká míra 

volnosti se ponechává členským státům (margin of appreciation). Sama diplomantka se pak 

prohlašuje za stoupence liberálního přístupu k interrupcím, ve kterém se ovšem důraz na 

svobodu jednotlivce pojí s důrazem na odpovědnost za vlastní jednání.   

4. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

V rámci ústní obhajoby by se diplomantka mohla vyjádřit k následujícím otázkám:  

1) Jaká je současná česká právní úprava jednotlivých otátek, kterými se v práci zabývala? 

Jak diplomantka tuto úpravu hodnotí z hlediska komtability s přístupem ESLP? 
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2) Jak by diplomantka obecně charakterizovala postoj ESLP k otázce interrupce? Staví se 

ESLP spíše na stranu pro-life, pro-choice, nebo se snaží oba přístupy kombinovat? Je na 

judikatuře ESLP vidět nějaký posun v čase v tomto ohledu?  

5. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Ivety Koubkové nazvaná Umělé přerušení těhotenství ve světle 

judikatury evropského soudu pro lidská práva splňuje nároky kladené na diplomové práce na 

Právnické fakultě UK, proto ji doporučuji k  obhajobě. S výhradou úspěšného průběhu této 

obhajoby ji předběžně hodnotím jako výbornou.  

 

V Praze dne 2. července 2012 

 

 

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

 


