
Posudek školitele disertační práce Mgr. Barbory Jekielek Henzl na téma  

Aktuální rozměr náboženské svobody v systému evropské ochrany lidských práv  
 

Ve své disertační práci se autorka věnovala otázce, která je předmětem lidskoprávní 

judikatury na mezinárodní, unijní a národní úrovni. Náboženská svoboda je základní lidské 

právo a současně klíčovým atributem demokratických, sekulárních i pluralitních společností. 

V současné době se stále více zdůrazňuje význam náboženské svobody jako nástroje 

menšinového práva, který poskytuje účinnou ochranu novým menšinám v Evropě. Při 

zformulování disertačního projektu doktorandka prokázala velmi dobrou orientaci v oblastech 

mezinárodního a evropského práva. 
 

Cílem práce bylo vysvětlit aktuální rozměr náboženských práv v Evropě, a to se zvláštním 

zřetelem na problematiku náboženských symbolů, která nejvíce rezonuje v recentní judikatuře. 

Struktura práce tomuto cíli plně odpovídá. Autorka se kromě rozboru teoretických koncepcí 

náboženské svobody zaměřila též na komparaci přístupů ve vybraných zemích (Německo a 

Rakousko), ve kterých náboženská svoboda jako menšinové právo (tj. právo přistěhovalců) hraje 

velkou roli. Lze konstatovat, že si doktorandka zvolila náročnou problematiku, která je 

nesporně vhodným předmětem výzkumu v rámci doktorského studia na právnické fakultě.  

 

Doktorandka přistoupila ke své studii svědomitě a zapracovala do své analýzy poznatky 

získané z širokého seznamu odborné literatury a z analýzy judikatury. Zřejmě těžila také ze 

dvou výzkumných a studijních pobytů realizovaných v Rakousku a Německu. Ve své práci 

doktorandka prokázala schopnost kriticky reflektovat právní argumenty ve světle širších 

teoretických souvislostí. Též prokázala schopnost podnětné analýzy komplexních soudních 

rozhodnutí.  

 

Z pozice školitele mohu vyzdvihnout velkou míru vlastní iniciativy, kterou doktorandka 

prokázala při zpracování tématu. Doktorandka v průběhu studia konzultovala se školitelem 

jednotlivé úseky studie a zapracovala jednotlivé podněty. Práce je napsána odborným 

jazykem a je současně čtivá. Studie má přehlednou a logickou strukturu, která umožňuje 

čtenáři rychlou orientaci. Domnívám se, že práci Mgr. Jelielek Henzl lze považovat za 

obohacení české odborné literatury na dané téma.  

 

Závěr: Autorka přeložila zajímavou a podnětnou práci, která splňuje kritéria kladená na tento 

druh vědecké studie. Doktorandka osvědčila svoji schopnost vědecky pracovat. Disertační 

práci považuji za způsobilou k obhajobě.  

 

V Praze, dne 25. ledna 2019 
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