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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Diplomová práce nadstandardního rozsahu a způsobu zpracování se zabývá tématem, které 

sice není nové, ale i po více než deseti letech od 11.9.2001 je stále dosti aktuální. Navíc jde o 

ojedinělý pokus, alespoň z pohledu české literatury, o srovnání dokumentů a praxe Rady 

Evropy a OAS.  

 

2. Náročnost tématu: 

Jedná se o poměrně náročné téma, které vyžadovalo prostudovat vedle smluvních dokumentů 

Rady Evropy a OAS také některé práce české i zahraniční odborné literatury. Lze konstatovat, 

že diplomantka se s úkolem úspěšně vyrovnala. Pokud jde o literaturu, je škoda, že 

diplomantka vedle tří citovaných českých statí nepoužila také dvou dosud publikovaných 

monografií (Šturma – Nováková – Bílková, 2003, resp. David a Malacka, 2005). Na druhé 

straně je třeba ocenit její práci s judikaturou Meziamerického soudu a Evropského soudu pro 

lidská práva.     

 

3. Hodnocení práce: 

Diplomová práce má promyšlenou a logickou strukturu. Po stručném úvodu, který 

zdůvodňuje výběr tématu a použitých metod, se práce dělí na čtyři velké, dále vnitřně 

strukturované kapitoly. Kap. 1., která se zabývá prvními instrumenty pro boj s terorismem, po 

stručném připomenutí vzniku a struktury OAS a Rady Evropy popisuje zejména Úmluvu 

OAS o předcházení a trestání teroristických činů (1971) a Evropské úmluvy o potlačování 

terorismu (1977). V kap. 2. se autorka zaměřila na revize prvních instrumentů v období po 

11.9.2001, což představuje jednak nová Meziamerická úmluva proti terorismu (2002), jednak 

Protokol pozměňující Evropskou úmluvu o potlačování terorismu (2003). Kap. 3 představuje 

nejnovější vývoj v protiteroristické agendě, kde v rámci OAS dochází ke koordinaci, 

budování kapacit a technické pomoci státům při boji proti terorismu. V rámci Rady Evropy 



navíc došlo po přijetí Protokolu (který však nevstoupil dosud v platnost) k vypracování dvou 

nových instrumentů, a to Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu (2005) a Úmluvy Rady 

Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti a o 

financování terorismu (2005). V poslední, 4. kapitole je zkoumána ochrana lidských práv 

v rámci boje s terorismem, a to jak doporučující dokumenty OAS a Rady Evropy, tak 

judikatura Meziamerického soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Na konci každé 

kapitoly je obsaženo srovnání instrumentů a aktivit obou organizací. Práce je završena 

stručným závěrem, který výstižně shrnuje a zobecňuje dosažené poznatky. 

Práce dále obsahuje seznam české i zahraniční odborné literatury, dokumentů OAS, Rady 

Evropy a judikatury IACHR a ESLP.  

 

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Po formální stránce je práce napsána odborným a přitom srozumitelným jazykem. Obecně je 

jazyková úroveň práce dobrá. Práce s prameny a poznámkový aparát je na dobré úrovni.  

Po obsahové stránce se práce drží tématu, kterým je srovnání dokumentů a aktivit OAS a 

Rady Evropy v boji proti terorismu. Určitou připomínku mám k překladu klíčového pojmu 

„common crimes“ v čl. 2 Úmluvy OAS jako „společné zločiny“ (s. 9). Bylo by vhodné 

srovnat anglický a španělský text. Z kontextu se zdá, že by mělo jít spíše o obecné zločiny na 

rozdíl od politických činů z hlediska důsledků pro extradici a právo azylu. 

    

Pro účely ústní obhajoby navrhuji, aby se diplomantka zaměřila především na tyto otázky: 

(1) Který ze zkoumaných regionálních instrumentů boje proti terorismu lze označit za 

modernější a efektivnější? 

(2) V kterém ze systémů ochrany lidských práv (AÚLP, EÚLP) se více používají možnosti 

derogace? 

 

5. Doporučení: 

Posuzovaná práce svým obsahem představuje nadstandardní diplomovou práci, kterou plně 

doporučuji k obhajobě a s výhradou jejího průběhu předběžně hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 18.1.2013 
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