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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce standardního rozsahu se zabývá tématem, které je velmi důležité a v české 

literatuře takřka nezpracované, přinejmenším v takovémto rozsahu. Práce si v úvodu klade za 

cíl představení výkladu článku 2 Evropské úmluvy na základě judikatury Evropského soudu 

pro lidská práva. 

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat dnes již dosti početnou 

judikaturu ESLP k článku 2, jakož i odborné literatury. Diplomantka se velmi úspěšně 

vyrovnala s judikaturou ESLP, využila i základní, převážně české odborné literatury, i když 

ne vždy pracovala s nejnovějším vydáním. Kromě toho hojně využívala také internetové 

zdroje, kde pracovala i s prameny v angličtině, stejně jako u judikatury. 

 

3. Hodnocení práce: 

Práce je velmi přehledně logicky členěna. Je rozdělena vedle úvodu a závěru do tří delších 

meritorních kapitol, které jsou pak dále strukturované. Po stručném úvodem, který 

zdůvodňuje strukturu práce, v 1. kap. autorka podává stručnou charakteristiku EÚLP, v 2. 

kap. obdobně představuje řízení před ESLP. Jádrem práce je až zdaleka nejrozsáhlejší kap. 3., 

ve které autorka nejprve přibližuje obsah a rozsah článku 2 Úmluvy. Poté podrobně, na 

základě judikatury ESLP, analyzuje jak hmotněprávní závazky smluvních stran vyplývající 

z čl. 2, tak posléze i procesní závazky vyplývající z tohoto článku. Práce je završena 

přiměřeně rozsáhlým a zdařile shrnujícím závěrem.  

Práce dále obsahuje bohatý seznam pramenů, kde ovšem drtivou většinou tvoří internetové 

zdroje a judikatura ESLP. Při pohledu na vlastní poznámkový aparát, obsahující toliko odkazy 

na text Úmluvy a rozsudky ESLP, se však klade otázka, do jaké míry autorka vůbec pracovala 

s několika málo klasickými literárními prameny, které v seznamu uvádí.   



 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána pečlivě, odborným jazykem, téměř bez překlepů a 

většinou i bez gramatických chyb. Občas se projevuje, že autorka pracovala s judikaturou 

v angličtině a při překladu ne vždy zvolila nejvhodnější český ekvivalent. Vzhledem 

k rozsahu práce je však takových míst velmi málo.  

Po obsahové stránce se práce drží tématu, kterým je právo na život (čl. 2) v judikatuře ESLP. 

Správně rozlišuje negativní a pozitivní povinnosti států, smluvních stran. Zabývá se i 

problematikou dokazování porušení čl. 2 a přesunem důkazního břemene na stát v případě 

osob, které jsou v péči či pod kontrolou státu (např. ve vazbě). Nevyhýbá se ani 

kontroverzním tématům, jako jsou potraty, eutanazie a trest smrti (zde již řešený v kontextu 

Protokolů č. 6 a 13). V jádru práce, kterým je výklad čl. 2 EÚLP, se autorka velmi dobře 

orientuje. Poněkud povrchnější je zpracování obecných otázek Úmluvy a řízení před ESLP, 

avšak to je dáno stručností a spíše uvozovacím charakterem těchto kapitol. 

Pro účely ústní obhajoby doporučuji, aby diplomantka vysvětlila rozdíly v ochraně práva na 

život v případě boje proti terorizmu, potlačování vnitřních nepokojů a ozbrojeného konfliktu.  

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce i přes drobné připomínky svým obsahem představuje kvalitní diplomovou 

práci, kterou plně doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně hodnotím 

jako velmi dobrou až výbornou. 

 

V Praze dne 19.7.2011 

 

                                                                              Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 
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