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 Předložená práce obsahuje 117 stran textu a je přehledně logicky členěna do 

úvodu, osmi kapitol a závěru. Vnější úprava práce je velmi pěkná. Okruh použité 

literatury je dosti obsáhlý, odpovídá tématu práce a zahrnuje i řadu zahraničních 

zdrojů. Práce je doplněna několika ilustrativními přílohami. Po formální stránce 

splňuje předložená práce požadavky kladné na práci rigorózní. 

 

 Autorka si za téma své práce zvolila problematiku nesporně aktuální a současně 

poměrně obtížnou, která je neustálým předmětem odborných diskusí i zájmu širší 

veřejnosti Zpracování tématu je tedy rozhodně žádoucí a přínosné. 

 

 Po stručném úvodu, ve kterém autorka charakterizuje cíl a zaměření své práce, 

se nejdříve věnuje pojmu euthanasie a jejím formám a rovněž typologii přístupů k 

euthanasii. Velmi pěkně je zpracována partie o vývoji názorů na obsahové vymezení 

pojmu euthanasie, zejména názory Bindingovy. Možná větší pozornost mohla být 

věnována rozboru jednotlivých forem euthanasie a jejím případným kombinacím. 

Přehledně jsou zpracovány jednotlivé formy přístupu k euthanasii.  

 

 Následující kapitoly práce se zabývají odrazem zkoumaného jevu 

v mezinárodních dokumentech, a to zejména v předpisech Evropské unie a Rady 

Evropy a především v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva. Přehled 

klíčových dokumentů Rady Evropy a zejména stěžejních rozhodnutí ESLP je 

zpracován pečlivě, poměrně podrobně a má značnou vypovídací hodnotu.  

 

 Jádrem práce je kapitola sedmá, věnovaná právnímu stavu v České republice. 

Kladně třeba hodnotit, že autorka nepřehlédla tzv. profesorskou osnovu trestního 

zákona z roku 1926. Poměrně podrobně a přehledně jsou popsány snahy o prosazení 

privilegované skutkové podstaty úmyslného usmrcení v rámci rekodifikace trestního 

práva hmotného, jakož i snahy poslaneckých iniciativ o samotnou právní regulaci 

euthanasie. Podrobně je analyzován rovněž zákon o zdravotních službách. Kladně 

třeba hodnotit, že autorka k jednotlivým legislativním návrhům vyjadřuje své 

stanovisko, vesměs důvodné.  

 

 

 



 

 

 Osmá kapitola práce pak představuje exkurz do vybraných zahraničních 

právních úprav (Nizozemí, Belgie, Lucembursko, Francie a Švýcarsko) a poslední 

devátá kapitola pak rozbor několika mediálně známých případů euthanasie.  

 

 V závěru své práce pak autorka stručně a výstižně shrnuje poznatky, ke kterým 

ve své práci dospěla.  

 

 Celkově lze předloženou práci hodnotit jako zdařilou. Autorka prokázala 

dobrou znalost zkoumané problematiky, včetně jejích dosavadního literárního 

zpracování, jakož i judikatury ESLP. Vyzdvihnout třeba zejména pečlivost, 

systematičnost a svědomitost zpracování práce a snahu zaujímat k některým sporným 

otázkám vlastní stanovisko, vesměs důvodné a argumentačně podložené. V neposlední 

řadě třeba kladně hodnotit, že autorka v komparativní části své práce vycházela 

z autentických textů. Autorka nesporně prokázala schopnost samostatné tvůrčí odborné 

práce. Po obsahové i po formální stránce splňuje předložená práce požadavky kladené 

na práci rigorózní. 

 

 Doporučuji, aby po provedené obhajobě práce a po úspěšném složení ústní části 

rigorózní zkoušky byl Mgr. Heleně Matuchové udělen titul doktora práv. 

 

 Při ústní obhajobě své práce by se autorka mohla vyjádřit k otázce, kam v rámci 

klasifikace jednotlivých forem euthanasie zařadit tzv. asistovanou sebevraždu. 

 

 

V Praze dne 13.11.2013 

 

 

       JUDr. Rudolf Vokoun, CSc. 

        konzultant 

 
 

 

 


