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Ve své diplomové práci se Jana Staňková rozhodla pro komplexní zpracování judikatury 

Velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva (ESLP) existující ke dnešnímu dni k otázce 

nezávislosti a nestrannosti soudů. Zvolené téma je nepochybně aktuální. Pochybnosti 

ohledně fungování soudnictví jsou věčnou otázkou, jejíž opakované zkoumání je nevyhnutelné a 

velmi žádoucí.  Proto analýza záruk nezávislosti a nestrannosti soudnictví je důležitá i v dnešní 

době. Vzhledem k tomu, že Česká republika je členem Rady Evropy, rozbor judikatury ESLP 

v českém jazyce je určitě přínosný.  

Diplomová práce se člení na úvod, tři kapitoly a závěr. V úvodu se vysvětluje aktualita 

tématu v současných podmínkách. Autorka analyzuje také existující literaturu k tématu. Cílem této 

diplomové práce dle slov autorky je „analýza vybraných judikátů Velkého senátu Evropského 

soudu pro lidská práva…, týkajících se požadavku nezávislosti a nestrannosti soudu, se zasazením 

do širšího mezinárodněprávního kontextu.“ (s. 11) 

V první kapitole se autorka zabývá vymezením požadavků nezávislého a nestranného 

soudnictví na základě mezinárodněprávních dokumentů, a to jak hard law, tak i soft law povahy. 

Vyjmenovává zde zejména jednotlivé články úmluv, týkajících se problematiky, na regionální a 

mezinárodněprávní úrovni. Na základě zkoumaných dokumentů blíže specifikuje požadavek 

nezávislosti a nestrannosti soudu, včetně analýzy nejdůležitějších záruk.  

Druhá část diplomové práce je zaměřena hlavně na zakotvení práva na nezávislý a nestranný 

soud v dokumentech Rady Evropy. Jako klíčový dokument vystupuje Evropská úmluva o lidských 

právech (EÚLP) z roku 1950. Mimoto autorka odkazuje také na Doporučení Výboru ministrů Rady 

Evropy členským státům o soudcích ohledně nezávislosti, efektivnosti a roli soudců z roku 2010 a 

na Magna Chartu evropských soudců. Detailněji je zde rozebírán obecný přístup ESLP k 

nezávislosti a nestrannosti soudu a soudců. 

Ve třetí kapitole autorka zkoumá vybraných 22 rozsudků Velkého senátu ESLP.  Případy 

jsou tříděny do tří základních skupin: 1) národní bezpečnostní soudy Turecka; 2) vojenské 

soudnictví ve Velké Británii a 3) ostatní, kam spadají například věci proti Chorvatsku, Francii a 

Maltě. V úvodu k poslední kapitole autorka detailně popisuje výběr rozsudků Velkého senátu ESLP 

k tématu a vysvětluje, proč se čtyřem případům z 26 rozhodla nevěnovat. 

V závěru diplomové práce autorka shrnuje hlavní teze, vyplývající ze zkoumané judikatury. 

Práci uzavírá slovy: „Ačkoli lze říci, že VS ESLP v obecném měřítku přistupuje k hodnocení 
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nezávislosti a nestrannosti soudu do určité míry konzistentně, lze i přesto v rámci jeho rozhodovací 

praxe shledávat určité odchylky, které mohou mít negativní vliv na důvěru veřejnosti v soudy a v 

samotné soudnictví. Může tedy dojít k přesně opačnému záměru, než který ESLP dlouhodobě 

zastává.“ 

Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Práce má logickou strukturu. Seznam 

použitých zdrojů obsahuje rozsáhlý seznam mezinárodních dokumentů a judikatury. Práce je 

napsaná pěkným právnickým jazykem, i když styl autorky je na některých místech spíše 

publicistický. Pokud jde o gramatickou stránku, objevují se drobné překlepy, které však nepřekáží 

celkovému vnímání obsahu. Velmi pozitivně hodnotím shrnutí každé kapitoly, které napomáhá 

lepší orientaci v práci a sděluje dílčí závěry autorky.  

Závěrem lze poznamenat, že se diplomantce podařilo dosáhnout hlavního cíle práce. Na ústní 

obhajobě diplomové práce navrhuji zabývat se následujícími otázkami: 

1. Kterou ze záruk soudní nestrannosti, uvedených v práci, považuje autorka za 

nejzásadnější a proč? Provádí ESLP přesné rozhraničení mezi nezávislostí a nestranností? 

2. V čem zásady stanovené v judikatuře Velkého senátu ESLP představují přínos pro právní 

úpravu a praxi v České republice? 

3. Můžeme tvrdit, že ESLP ve své rozhodovací praxi v otázce nezávislosti a nestrannosti 

soudů stavoví svoje vlastní standardy nebo spíše lze zde spatřovat následování pravidel 

stanovených v mezinárodněprávních dokumentech? Pokud ano, tak v jakých? 

 

S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě. Navrhuji 

předběžné hodnocení klasifikačním stupněm výborně. 

 

 

V Praze dne 20. 6. 2017 

 

 

JUDr. Bc. Alla Tymofeyeva Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


