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Autor si vybral pro zpracování tématiku, která je aktuální a zajímavá jak z hlediska mezistátní 
praxe, tak z hlediska její reflexe v teorii mezinárodního práva. Lze jen souhlasit s autorem, 
který v úvodu práce uvádí, že se jedná o fenomén relativně nový (v kontextu tzv. války proti 
terorismu po 11. září 2001). Současně se ale jedná také o problematiku, kterou doktrína 
mezinárodního práva začala reflektovat až po určité době. V současnosti již existuje 
dostatečné množství zdrojů (diplomant si je této skutečnosti vědom a reflektuje ji ve výběru 
zdrojů, ze kterých při zpracování čerpal), ale přístup k zpracování této problematiky a názory 
prezentované jednotlivými autory se často značně liší. Právě kontroverznost, aktuálnost i 
praktická a teoretická relevance institutu mimořádných předávání činí tuto tématiku vhodnou 
pro zpracování a její výběr s ohledem na výše uvedené tak lze hodnotit jako jednoznačný klad 
předložené diplomové práce.  

Formální stránka práce 

Z hlediska formálního je diplomová práce zpracovaná na úrovni, která plně odpovídá 
požadavkům kladeným na tento druh prací.  

Autor kvalifikovaně a v souladu s citačními normami zpracoval poznámky pod čarou, i když 
jak v (některých) poznámkách pod čarou, tak v textu samotném je patrné, že autor pracoval 
především se zahraniční literaturou. Důsledkem je nejen občasná nekonzistentnost ve způsobu 
citování např. judikatury, ale také používání jakési počeštěné cizojazyčné terminologie, která 
ale má v české doktríně mezinárodního práva jednoznačné ekvivalenty (např. pojem „tortura“ 
na str. 2).  

Autor opatřil práci bohatým seznamem použité literatury a zdrojů, ze kterého je patrná snaha 
se v problematice mimořádných vydávání nejen zorientovat, ale také snaha diplomovou práci 
zpracovat poctivě a co na nejvyšší možné úrovni. Diplomant vycházel z relevantních 
odborných statí, ale pracoval také s judikaturou a dalšími relevantními prameny, co se 
s ohledem na charakter práce a zpracovávané problematiky jeví jako důležité a správné. Po 
formální stránce tak lze konstatovat, že předložená práce je na požadované úrovni.  

Obsahová stránka práce 

Rozsah práce je 102 stran, vlastní text práce tvoří 77 stran. Předložená práce tak má 
nadstandardní rozsah. Kromě úvodu a závěru obsahuje tři meritorní kapitoly. 



2 
 

V úvodu autor objasňuje a odůvodňuje srozumitelně a přesvědčivě, proč je vhodné se 
problematikou mimořádných předávání zabývat, vytyčuje hlavní cíl práce a také způsob, 
jakým bude ke zpracování problematiky přistupovat.  

Jako hlavní cíl práce je stanovena „detailní lidsko-právní analýza praxe mimořádných 
předávání a případná identifikace porušení konkrétních závazných norem mezinárodního 
práva lidských práv.“ V tomto ohledu autor nevolil příliš šťastně názvy meritorních kapitol 
své práce, když druhou kapitolu (která je podle slov autora „stěžejní“ [str. 3]) nazval „právní 
analýza“ a třetí kapitolu, která podle jejího názvu koresponduje s výše uvedeným cílem práce 
a evokuje tak, že právě tato kapitola by měla být tou stěžejní, prezentuje jako prostor pro 
„zamyšlení autora nad výsledky právního rozboru a relevantními fakty o mimořádných 
předáváních, a určení možnosti porušení konkrétních ustanovení právních norem všemi 
subjekty mezinárodního práva, jež se na mimořádných předáváních podílely“. V konečném 
důsledku se ale členění práce jeví jako logické a odpovídající vytyčeným cílům, i když 
postrádá do určité míry důslednější promyšlenost. 

První kapitola je věnována samotnému pojmu „mimořádná předávání“ a představení 
nejvýraznějších kauz z praxe. Tuto kapitolu lze jednoznačně hodnotit kladně, a to z několika 
důvodů. Autor se logicky věnuje pojmu „mimořádná předávání“, ale neomezuje se jen na 
pouhé vysvětlení tohoto pojmu. Naopak poukazuje na rozpory v terminologii, argumentačně 
se s nimi vypořádává a formuluje vlastní stanovisko v tomto ohledu. Rovněž popis některých 
kauz v úvodní meritorní kapitole práce má svoje opodstatnění. Ukazuje relevanci, aktuálnost, 
ale také problematičnost mimořádných předávání. Autor kauzy volí vhodně a popisuje je 
v přiměřeném rozsahu. Celkově diplomant první kapitolou prokazuje podle mého názoru 
schopnost uchopit problematiku a logicky ji zpracovat v souladu s požadavky kladenými na 
tento druh vědeckých prací.  

Druhá kapitola práce má název „právní analýza“ a jak již bylo výše uvedeno, autor ji 
považuje za stěžejní. V rámci „obecních úvah“ (s. 22) autor odůvodňuje svůj postup při 
„právním rozboru“ mimořádných předávání a přesvědčivě objasňuje (tím i dokládá, že se 
v problematice dobře orientuje) obtíže, které tento rozbor „komplikují“. Současně si ale autor 
do jisté míry protiřečí, když snahu o komplexnost analýzy (jak uvádí v úvodu práce), v úvodu 
druhé kapitoly z mého pohledu nejdřív výrazně zužuje (s. 22), aby následně zkoumal např. 
aspekty práva ozbrojených konfliktů. S ohledem na celkový cíl práce bych – i přes autorem 
doloženou relevanci MHP v kontextu mimořádných předávání, upřednostnil, kdyby namísto 
analýzy „působnosti“ MHP a vztahu MHP a lidských práv raději rozšířil v souladu s cílem 
práce analýzu lidsko-právních aspektů (zúženou na analýzu některých univerzálních 
smluvních instrumentů). Na druhé straně se nejedná o aspekt, který by se zkoumanou 
problematikou neměl nic společného. Respektuji tak autorovo rozhodnutí zařadit tento aspekt 
do své práce. Autor přistupoval k jeho zpracování systematicky (zkoumal otázky 
aplikovatelnosti MHP) a formuloval také své vlastní stanovisko, i když se některé závěry jeví 
jako problematické nebo diskutabilní (např. zařazení tzv. války proti terorismu do oblasti de 
lege ferenda je nepřesvědčivé i.a. proto, že i zdroj, o který se diplomant v této souvislosti 
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opírá, konstatuje i jiný existující názor [Ondřej, J. et al. Mezinárodní humanitární právo, 
Praha, Nakladatelství C.H. Beck, 2010, s. 56, marg. 79]).  

Další analýza vybraných smluvních lidsko-právních instrumentů, které předcházejí 
podkapitoly věnované identifikaci relevantních mezinárodněprávních pramenů a konkretizaci 
relevantních obyčejových, resp. kogentních norem mezinárodního práva, je obecně 
promyšlená a jak výběr lidských práv (zákaz mučení, atd.), tak samotných instrumentů je 
autorem vyargumentován. Na některých místech se v textu sice projevuje tendence autora 
k určité obecnosti, na druhé straně se ale z mého pohledu autorovi daří udržet „červenou linii“ 
práce – ve větší míře s ohledem na odůvodnění analýzy jednotlivých dílčích aspektů 
v kontextu mimořádných předávaní, o něco méně v analýze dopadů svých zjištění. Velmi 
pozitivně lze hodnotit také zapracování problematiky diplomatických záruk a dalších 
vlastních úvah na závěr kapitoly (s. 63). 

Třetí kapitola se jeví jako velice zajímavá. Pojednává o problematice odpovědnosti těch států, 
které nějakým způsobem na mimořádných předáváních typicky participují, tj. „výchozí stát, ze 
kterého byla osoba unesena, přijímající stát, do kterého byla osoba přepravena a zde vězněna 
a stát, který zprostředkovával předání“ (s. 65). Název i text kapitoly ve mně vyvolali ale 
určitý dojem, že autor ne zcela odlišuje základní charakteristiku odpovědnostních závazků 
v mezinárodním právu, tj. jejich akcesorický charakter (jinak je ale z diplomové práce patrné, 
že diplomant disponuje dobrými obecnými znalostmi mezinárodního práva). Celkově je 
kapitola napsána zajímavě a zdařile, i když z hlediska detailnosti zajisté skrývá potenciál, 
který se autorovi na pouhých 8 stránkách pro tuto kapitolu zcela jistě nepodařilo vyčerpat. Na 
druhé straně je určitá stručnost s ohledem na komplexnost problematiky a zvolený přístup 
jejího zpracování v kontextu této diplomové práce pochopitelná.  

Závěr práce je formulován vhodně a přehledně, když autor v konciznosti shrnuje nejen 
základní poznatky o legalitě mimořádných předávání, ale také svůj vlastní celkový postoj.  

Celkově lze konstatovat, že se jedná o práci velmi zdařilou a nadprůměrnou. Je z ní patrná 
autorova snaha o poctivost, zájem o danou problematiku, široké vědomosti i schopnost 
vědecky pracovat. Pozitivně lze hodnotit především, že se autor neomezil na kompilaci 
poznatků, ale předkládá čtenáři fundovanou a rozsáhlými zdroji podloženou vlastní analýzu a 
pohled na institut mimořádných předávání. Předložená diplomový práce tak dosahuje úrovně, 
která plně odpovídá nárokům kladeným na tento druh práce. Na základě těchto důvodů 
doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě a navrhuji ji hodnotit klasifikačním stupněm 

výborně   

 
 

V Praze dne 03.01.2013       
 
 
 

JUDr. Martin Faix, Ph.D., MJI 


