
Hodnocení diplomové práce Barbory Pospíchalové na téma 

Právo na smrt ve světle evropské ochrany lidských práv 

 

 

Ve své diplomové práci se autorka věnovala složitému problému mezinárodní ochrany 

lidských práv, který souvisí s novými možnostmi lékařské vědy. Vzhledem k tomu, že 

medicínský pokrok neznamená pro jednotlivce nutně i lepší kvalitu života jednotlivce, jsou 

v odborných kruzích diskutovány otázky umělého prodlužování života a svobodného 

rozhodování jednotlivců. Je zřejmé, že tyto otázky mají nejen právní, ale i další mimoprávní 

dimenze. Autorka si zvolila téma, které je náročné, ale současně je jistě vhodným tématem 

pro diplomovou práci na právnické fakultě. Zpracování tématu vyžaduje dobrou orientaci 

v širších souvislostech mezinárodní a evropské ochrany lidských práv a také schopnost 

zpracovat klíčové poznatky vyplývající ze soudní judikatury. 

Formální aspekty 

Práce obsahuje 73 stran čistého textu. Práce je vybavena nepříliš rozsáhlým seznamem 

použité literatury převážně v českém jazyce. Autorka uvedla poměrně málo odborné literatury 

v angličtině. Výběr literatury ovšem odpovídá hlavnímu zaměření studie a umožnuje kritickou 

reflexi dané problematiky. Práce se sekundární literaturou a s poznámkami pod čarou je 

solidní a odpovídá úrovni diplomové práce.  

Připojen byl také seznam použitých zkratek, který ulehčuje orientaci čtenáře v textu. 

Práce je čtivá a psaná odborným jazykem. Z formálního hlediska diplomová práce splňuje 

kritéria kladená na tento druh vědecké studie.  

 

Obsah 

Kromě úvodu a závěru autorka členila svoji práci na tři hlavní části. Podle úvodu do 

práce autorka na jednu stranu implicitně předpokládá právo na smrt a chce určit postavení tohoto 

práva v systému evropské ochrany lidských práv. Na stranu druhou se chce zaměřit na otázku, zda 

v rámci závazných a nezávazných mezinárodně právních dokumentů je právo na ukončení života 

jednotlivci vůbec přiznáno. Tento zdánlivý rozpor je však v samotné práci dostatečně vyjasněn. 

Systematika studie je z hlediska struktury analyzovaného problému vyvážená a odpovídá 

stanoveným cílům.  

První část práce představuje právo na smrt jako koncepci mimoprávních oborů, 

přičemž autorka právem upozorňuje na to, že se toto etické a bioetické pojetí dotýká i řady 

lidských práv, čímž získává i právní dimenzi. Autorka zohlednila i historický vývoj 



problematiky eutanazie a poměrně podrobně líčila medicínsko-technické aspekty celé 

problematiky. Z výkladu autorky vychází zřejmě najevo, že současná debata o případném 

právu na smrt je výsledkem značného pokroku lékařské vědy.  

V druhé části práce (kapitola 3) autorka nastínila relevantní mezinárodněprávní rámec 

práva na smrt, přičemž kladla zvláštní důraz na úpravu Evropské úmluvy o lidských právech a 

tzv. Úmluvy o lidských právech a biomedicíně. Autorka neopomenula dokumenty typu soft 

law, které vznikly na úrovni Rady Evropy.  

Následující část (kapitola 4) má klíčový význam, protože v návaznosti na komplexní 

pojetí práva na smrt, které bylo vymezeno v první části práce, a se zřetelem na relevantní 

právní normy, které byly představeny v druhé části, zde autorka podrobně zkoumá právní 

přístup k právu na smrt v judikatuře ESLP. Autorka přitom prokázala schopnost správně a 

přesně uchopit podstatu komplexních právních sporů a vyvodit nosné závěry z hlediska 

předmětu studie. Za určitý nedostatek považuji, že autorka při své analýze judikatury 

nezohlednila více i odbornou literaturu a komentáře k vybraným judikátům. Zde vnímám 

prostor pro případné rozšíření práce v budoucnosti.  

Autorka právem zdůraznila volný prostor smluvních států EÚLP při řešení 

problematiky eutanazie v situaci, kdy se ještě neformoval evropský konsens. V této 

souvislosti autorka zmínila i význam principu subsidiarity z pohledu postavení ESLP. Lze 

souhlasit s tvrzením autorky, že pojetí práva na smrt není statické a že přístup k této 

problematice bude předmětem dynamického vývoje.     

Celkové hodnocení 

Diplomantka předložila kvalitní studii, která jak z formálního hlediska, tak i obsahově 

splňuje kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Autorka prokázala 

angažovaný vědecký přístup ke složitému tématu. Jak z hlediska samotné práce, tak i 

s ohledem na autorčiny závěry považuji cíle práce za splněné. 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou „výborně“. V rámci 

ústní obhajoby by se mohla diplomantka vyjádřit k následujícím otázkám: 

1. Jak vnímá autorka právo na smrt ve světle pozitivních a negativních povinností státu? Má 

toto právo i (nepřímý) horizontální účinek?    

2. Jakou roli hraje v kontextu práva na smrt koncepce lidské důstojnosti? Jaký je vztah EÚLP 

ke koncepci lidské důstojnosti?    

 

V Praze dne 4. ledna 2017 

                                                                                     Doc. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D.  


