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 Paní Adéla Anderson (rozená Šmídová) předložila diplomovou práci na téma 
"Srovnání některých trestněprávních aspektů lidské důstojnosti v ČR a USA". Svou 
diplomovou práci rozdělila do tří kapitol doplněných o úvod a závěr. Za cíl práce si 
diplomantka zvolila porovnat některé trestněprávní aspekty v právním řádu ČR a USA. 
 
 První kapitolu věnuje autorka popisu základních pojmů, kterým se chce v práci 
věnovat, a to pojmu lidská důstojnost, právo na život, zákaz mučení, nelidského zacházení a 
otroctví. V této části se autorka snaží o poměrně široký záběr, kdy se vybrané instituty snaží 
definovat jednak na základě teoretických východisek tak, i na realizacích v 
mezinárodněprávních smluvních dokumentech. Jedná se o poměrně pěkně propracovaný text, 
který vychází jak z české tak mezinárodní úpravy. 
 

Následuje na kapitola zaměřená na zakotvení v právních řádech, kdy se autorka 
nejdříve věnuje České republice. V této části autorka nejdříve definuje ústavní rámec, 
následně pak zákonný rámec a rámec komunitární, což tak činí po dohodě s vedoucím práce. 
Následuje pak i přehled mezinárodní právní úpravy. Tato část je více méně popisem dané 
právní úpravy bez vnitřní analýzy. 

 
Za daleko horší považuji část věnovanou právě USA,  kdy zde je zřejmé, že autorka 

práci psala ve spěchu a tato část je zcela nedostatečná i jako pouhý popis právního rámce. 
Zabývá se totiž více méně pouze ústavou USA a jejími dodatky, již zde není zmínka o 
zákonné úpravě či o vázanosti USA mezinárodními smlouvami. 

 
Tato druhá kapitola je završena přehledem činnosti Ústavního soudu a proti tomu 

velmi kusou informací o existenci Nejvyššího soudu USA. K tomu je připojen i přehled 
dalších orgánů ochrany lidských práv na mezinárodní úrovni. 

 
Poslední kapitola je z hlediska svého obsahu asi nejlepší částí práce, jelikož autorka v 

se v ní pokouší o komparaci jednotlivých jí vybraných trestněprávních institutů, ve kterých se 
snaží porovnat přístup v USA a v ČR, kdy zejména za zajímavé považuji zpracování 
problematiky detence osob na vojenské základně Guantanamo na Kubě. Škoda je, že i tato 
kapitola je jednoznačně postižena velkým chvatem autorky, neboť je zřejmé, že autorka měla 
zdroje i jazykové schopnosti,a by materii zpracovala na vyšší úrovni. 

 
Předložená práce paní Adély Anderson je prací napsanou srozumitelným jazykem a 

diplomantka prokázala schopnost pracovat s vědeckými prameny, a to i s cizojazyčnými 
prameny Z hlediska obsahu práce, je třeba ji hodnotit jako velmi popisnou s velkými výkyvy 
kvality zpracování jednotlivých částí.. Práce vykazuje shodu 0% s jinými pracemi v systému 
Theses.cz.  

 



Diplomová práce paní Adély Anderson splňuje i přes výhrady výše požadavky 
kladené na vědeckou práci a proto ji doporučuji k obhajobě.  Zároveň bych rád, aby se 
diplomantka v rámci své obhajoby vyjádřila k otázce možného soudního přezkumu detence a 
nakládání s osobami, které jsou v držení tajných služeb a ozbrojených sil v USA a u nás. 

 
V případě úspěšné obhajoby navrhuji, aby byla práce hodnocena stupněm dobře. 

 
 
V Plzni dne 13. května  2012 
 
 
 
 

 
JUDr. Tomáš Pezl 
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