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Posudek školitelky na diplomovou práci Marie Žabkové na téma Regionální organizace 

a boj proti terorismu: srovnání systému Rady Evropy a Organizace amerických států 

 Boj proti terorismu je v posledních letech jedním z velkých témat mezinárodních 

vztahů i mezinárodního práva. Zatímco v zahraniční literatuře, zejména literatuře psané 

anglicky, bylo toto téma zpracováno snad ze všech možných perspektiv, v českém prostředí 

řada zajímavých aspektů dosud komplexně zpracována nebyla. Na jeden z těchto aspektů, a to 

regionální mechanismy boje proti terorismu (konkrétně mechanismy Rady Evropy a OAS), se 

zaměřuje diplomová práce Marie Žabkové. Práce nadstandardního rozsahu 104 stran (z toho 

86 stran vlastního textu) je napsána kompetentně a ukazuje, že diplomantka se s oběma 

systémy důkladně seznámila a zamyslela se nad shodami a rozdíly mezi nimi. Ačkoli 

komparativní prvek by podle mého názoru mohl být v textu přítomen silněji, obecně platí, že 

diplomantka předložila kvalitní práci. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma práce není zcela orginální, v českém prostředí mu ale zatím byla věnována jen 

omezená pozornost. Diplomantka navíc při jeho zpracovávání mohla využít toho, že pobývala 

a studovala v zemích náležejících k oběma sledovaným regionálním systémům (Česká 

republika v rámci Rady Evropy a Peru v rámci OAS) a že ovládá nejen češtinu a angličtinu, 

ale i z hlediska OAS důležitou španělštinu. Zpracování práce kladlo na diplomantku střední 

nároky odvíjející se od toho, že k tématu existuje relativně hodně materiálů – primárních 

zdrojů i sekundární literatury – současně se ale zatím jen nemoho autorů pokusilo tyto 

materiály utřídit, systematicky uspořádat a vzájemně zkomparovat. 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Diplomová práce je na slušné formální a jazykové úrovni. Překlepů či gramatických a 

stylistických chyb se v textu objevuje relativně málo. Poněkud nejednotný je styl citování 

v poznámkách pod čarou (např. u rozsudků ESLP nejsou vždy uváděny identické informace).  

Diplomantka využívá adekvátní množství primárních pramenů a sekundární literatury. Mezi 

primárními prameny logicky dominují mezinárodní smlouvy regionální povahy, soft law 

instrumenty Rady Evropy a OAS (např. Směrnice Výboru ministrů Rady Evropy pro lidská 

práva a boj proti terorismu) a regionální judikatura (rozhodnutí ESLP a Meziamerické 

komise/soudu pro lidská práva). Využitá sekundární litetatura zahrnuje monografie, kapitoly a 
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články psané česky, anglicky a španělsky. Jak již bylo uvedeno výše, právě využití v ČR ne 

tak známé španělské literatury je jednou ze silných stránek práce.  

3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce sestává z úvodu, čtyř kapitol a závěru. Její součást tvoří rovněž 

seznam použité literatury, seznam klíčových slov a česky a anglicky psané shrnutí. V úvodu 

diplomantka nastiňuje téma a zdůvodňuje, proč se rozhodla zaměřit právě na Radu Evropy a 

OAS. Dále stručně charakterizuje použité metody, strukturu práce a prameny, z nichž při 

zpracování tématu vycházela. První tři kapitoly nabízejí přehled tří po sobě následujících 

období ve vývoji protiteroristických systémů na evropském a americkém kontinentu. 

Kapitola první se zabývá počátky budování těchto systémů v období studené války, 

zejména pak 70. let. Diplomantka vždy nejprve stručně informuje o okolnostech vzniku 

příslušné regionální organizace (Rada Evropy, OAS), následně se zabývá prvními opatřeními 

těchto organizací přijímanými v boji proti terorismu a nakonec věnuje pozornost prvním 

regionálním úmluvám proti terorismu přijatými v 70. letech Radou Evropy (Evropská úmluva 

o potlačování terorismu z toku 1977) a OAS (Úmluva OAS o předcházení a trestání 

teroristických činů, které mají podobu trestných činů proti osobám, popřípadě s těmito činy 

souvisejícího vydírání, a vyvolávají mezinárodní důsledky z roku 1971). Závěr kapitoly 

provádí určité srovnání počátečního přístupu obou regionálních organizací k boji proti 

terorismu. Zaujme upozornění na poněkud odlišné důvody přijetí prvních protiteroristických 

instrumentů a na jejich jinak nastavenou materiální sféru působnosti. 

Ve druhé kapitole se práce přesouvá do období po teroristických útocích z 11. září 

2001. Diplomantka si správně všímá skutečnosti, že Rada Evropy a OAS patřily mezi první 

aktéry na mezinárodní scéně, kteří na útoky zareagovali a v jejich světle se pokusili, ne vždy 

zcela úspěšně, modernizovat starší protiteroristické instrumenty. Výsledkem této snahy se 

stalo přijetí Meziamerické úmluvy proti terorismu (2002) a Protokolu k Evropské úmluvě o 

potlačování terorismu (2003). Diplomantka poukazuje na silné i slabé stránky obou nových 

smluv a na závěr kapitoly tyto smlouvy opět srovnává. Mezi shodnými prvky figuruje např. 

absence definice terorismu. Jak si v tomto světle diplomantka vysvětluje, že zatímco Rada 

Evropy se o nalezení svébytné definice nepokusila, jiná evropská organizace, Evropská unie, 

s takovou definicí krátce po teroristických útocích z 11. září 2001 přišla? 
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Třetí kapitola věnuje pozornost nejnovějšímu vývoji. Zatímco OAS se zaměřila hlavně 

na budování institucionálního mechanismu (aktivity Meziamerického výboru proti terorismu), 

Rada Evropy pokračovala v budování normativního rámce tím, že přijala hned dva nové 

smluvní instrumenty – Úmluvu o prevenci terorismu (2005) a Úmluvu o praní, vyhledávání, 

zadržování a konfiskaci výnosů z trestné činnosti a o financování terorismu (2005). Ve 

srovnání kroků obou organizací, které opět figuruje na konci kapitoly, diplomantka ukazuje, 

že tématicky se nejnovější aktivity OAS a Rady Evropy v mnohém překrývají. Zdůrazňuje 

také význam vzájemné spolupráce obou organizací, který poslední dobou posiluje.  

Od třech prvních kapitol se v mnohém liší kapitola poslední. Ta se již nezabývá 

mapováním vývoje regionálních protiteroristických systémů, ale soustředí se na jeden 

specifický aspekt jejich fungování, jimž je otázka ochrany lidských práv v rámci boje proti 

terorismu. Jedná se o významné téma, které si samostatné zpracování mimo chronologický 

přehled jistě zaslouží, dokonce by se mohlo stát předmětem samostatné práce. Diplomantka 

opět postupuje pro obě organizace paralelně, tj. nejprve uvádí relevantní regionální 

dokumenty, obvykle povahy soft law, a následně zkoumá dopady boje proti terorismu na 

konkrétní lidská práva (např. právo na život, zákaz mučení, nebo princip legality). Pozitivní 

je, že v této části diplomantka hojně využívá judikaturu regionálních soudních a 

kvazisoudních orgánů. Škoda jen, že se tato judikatura tolik neodrazila ve standardním 

závěrečném srovnání obou systémů, které se zaměřují spíše na jejich formální stránku, nikoli 

reálnou rozhodovací praxi.  

Celou práci zakončuje poměrně optimistický závěr, v němž diplomantka označuje 

protiteroristické systémy Rady Evropy a OAS za více méně úspěšné a trpící jen dílčími 

neduhy, které snad bude možno do budoucna odstranit. Je otázkou, nakolik je tento závěr 

opodstatněný za situace, kdy v podstatě neexistují podrobnější data mapující výsledky 

působení obou systémů v praxi. Systém Rady Evropy bývá často označován za normativně 

snad komplexní, ale zhola nefungující. V případě OAS je, alespoň z evropského pohledu, 

situace ještě nejasnější. V celkovém hodnocení obou regionálních systémů boje proti 

terorismu by tak bylo vhodné zachovat určitou obezřetnost. 

4.  Závěry a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Diplomová práce Marie Žabkové nazvaná Regionální organizace a boj proti 

terorismu: srovnání systému Rady Evropy a Organizace amerických států splňuje nároky 
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kladené na diplomové práce na Právnické fakultě UK, proto ji doporučuji k obhajobě a s 

výhradou úspěšného průběhu této obhajoby ji předběžně hodnotím jako výbornou. Během 

obhajoby by se diplomantka mohla vyjádřit k následujícím otázkám: 

a) V čem vidí obecně hlavní shody a rozdíly regionálního systému boje proti terorismu 

v Evropě a v Americe? 

b) Lze podle diplomantky očekávat, že by se v dohledné době zformoval na mezinárodní 

scéně ještě jiný, třetí regionální systém boje proti terorismu? Zabývají se touto tématikou 

jiné mezinárodní organizace mimo Radu Evropy a OAS? 

 

V Praze dne 6. prosince 2012 

 

 

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA 

 


