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A) Formální stránka práce 
Předložená kvalifikační práce je zpracována na 74 stranách čistého textu (str. 5-78), doplněná 
o seznam použitých pramenů, které vnitřně člení na prameny primární a sekundární. 
 Pokud jde o seznam použité literatury, tak diplomantka vycházela z převážné části 
z prací publikovaných v českém jazyce a judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 
Autorka korektním způsobem pracovala s citační technikou a poznámkovým aparátem 
(celkem 149 poznámek pod čarou). 
 Práce má velmi dobrou odbornou i literární úroveň a je prosta gramatických i 
stylistických chyb, což svědčí o pečlivé závěrečné redakci. V textu jsem neobjevila žádné 
neobvyklé slovní spojení. 
 Lze tedy uzavřít, že po formální stránce práce splňuje všechna kritéria kladená na 
tento typ práce. Je tedy plně způsobilá pro obhajobu. 
 
B) Obsahová stránka práce 
Práce je systematicky rozdělena do tří nosných kapitol (kapitoly 2, 3 a 4), které jsou dále 
logicky členěny na subkapitoly. Nadto je práce doplněna o úvod (kapitola 1, str. 5 an.) a závěr 
(kapitola 5, str. 75 an.). 
 V úvodu práce diplomantka definovala svůj předmět zkoumání, kdy smyslem této 
práce bylo zjistit vztah systému evropské ochrany lidských práv k právu na smrt, zejména v 
rovině normativní a judiciální (str. 5), přičemž lze konstatovat, že se jí tento cíl povedlo 
v textu práce naplnit.  
 V kapitole druhé, která má introdukční charakter, se diplomantka postupně věnuje 
vymezení pojmu práva na smrt a adresátům tohoto práva, jeho historickému vývoji a zdrojům, 
problematice eutanazie (aktivní v. pasivní, přímá v. nepřímá, vyžádaná v. nevyžádaná, 
dobrovolná v. nedobrovolná) a asistované sebevraždy, právu na nezahájení, nepokračování a 
ukončení léčby. Přínosem této kapitoly je distinkce dvou forem realizace práva na smrt (z 
hlediska úmyslu jednajícího), kdy na jedné straně stojí eutanazie a asistovaná sebevražda 
jakožto jednání, kdy primárním cílem je usmrtit člověka, ač na jeho žádost a ze soucitu, na 
straně druhé pak právo na nezahájení, nepokračování nebo ukončení život zachraňující nebo 
prodlužující léčby, jako jednání, která respektují právo každého rozhodovat o tom, co se bude 
dít s jeho tělem, implikované právem na sebeurčení a nedotknutelností člověka a jeho osobní 
integrity.  
 Předmětem třetí kapitoly je ochrana práva na smrt na evropské úrovni. Diplomantka v 
této souvislosti správně podotýká, že právo na smrt jako takové na úrovni evropských institucí 
a organizací zakotveno není, přičemž jeho ochrana je dovozována z jiných zaručených práv, 
zejména z práva na život, z práva na sebeurčení a z práva na respekt k soukromému životu. 
Významné jsou pak v této souvislosti dva dokumenty Rady Evropy - Úmluva Rady Evropy 
ochraně lidských práv a základních svobod (EÚLP) a Úmluva na ochranu lidských práv a 
důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny - které diplomatka blíže 
rozebírá. Dále je podán výklad podpůrných dokumentů (Charty práv umírajících z roku 1999, 
doporučení Výboru ministrů ohledně udělování plných mocí a pokynů předem pro případy 



budoucí nezpůsobilost z roku 2009, rozhodnutí Parlamentního shromáždění ohledně respektu 
k dříve vysloveným přáním pacientů z roku 2012).  
 Za velmi zdařilou považuji kapitolu čtvrtou, kde je proveden juristický rozbor 
relevantní rozhodovací činnosti Evropského soudu pro lidská práva od rozhodnutí ve věci 
Pretty v. Spojené království v roce 2002 (stížnost č. 2346/02) po rozhodnutí Nicklinson a 
Lamb v. Spojené království v roce 2015 (spojené řízení stížností č. 2478/15 a 1787/15), 
vztahující se k pojmu oběti a nepřenositelnosti některých práv zaručených EÚLP, omezenému 
rozsahu dopadu realizace práva na smrt třetích osob (Ada Rosi v. Itálie), asistované 
sebevraždě (Haas v. Švýcarsko), újmě na právech osoby blízké (Koch v. Německo), ochraně 
práv na ukončení léčby (Lambert v. Francie). Z podaného výkladu ústí jednoznačný závěr 
diplomantky že při rozhodování ESLP ve věcech dotýkajících se jakékoli formy práva na 
smrt, jsou relevantní především právo na život a povinnost jeho ochrany, zaručené článkem 2 
EÚLP a právo na sebeurčení, které ESLP dovodil výkladem článku 8 EÚLP (str. 74). 
 Lze uzavřít, že diplomantka zvolila správnou logickou výstavbu textu s přirozenou 
gradací. V textu práce je umně sklouben pohled doktrinální (kapitola 2), normativní (kapitola 
3) i judiciální (kapitola 4).  
 

Přesto lze do jisté míry pochybovat o samotném konceptu „práva“ na smrt, zda 
nevyhnutelné zakončení života každého živého tvora včetně člověka, má být nazýváno 
právem. Zda koncept práva na vše, nevede v současných právních podmínkách k trvalému 
„přeprávnění“, ježto s sebou nese mnohdy potlačení inherentních povinností. K samotnému 
konceptu diplomové práce, byť je ve světle diskusí nad euthanasií a asistovanými úmrtími 
nesmírně zajímavý, mám systémovou připomínku, shora uvedeného rázu. 
 
C) Závěrečné hodnocení a otázky k diskuzi 
Předloženou práci, zpracovanou na aktuální, důležité a do značné míry kontroverzní téma, lze 
jednoznačně označit za práci zdařilou, odpovídajícím všem kritériím kladeným na tento typ 
vědecké práce. Ani po stránce obsahové nelze posuzované práci Barbory Pospíchalové 
vytknout žádných zásadních vad.  Práce může být dobrým předpokladem pro rozpracování 
tématu v kvalifikační práci vyššího řádu (např. rigorózní práce). Po příslušných redakčních 
úpravách lze část práce publikovat v odborném periodiku. 
 Kvalifikační práce je plně způsobilým podkladem pro obhajobu, ke které tuto práci 
jednoznačně doporučuji . V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby byla hodnocena stupněm 
„Výborně“/ „A “. 
 
Otázka k ústní obhajobě: 
 

• Za předpokladu, že lze dovodit skutečné „právo na smrt“, můžeme uvažovat o 
nějakém existujícím vztahu „práva“ na smrt a zákazu diskriminace (čl. 14 EÚLP ? 
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JUDr. Monika F o r e j t o v á, Ph.D., v.r. 
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