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Abstrakt 

 

Cílem diplomové práce je identifikovat prostředky ochrany práv původních obyvatelek 

v kontextu meziamerického systému ochrany lidských práv. Autorka si tak vytyčuje následující 

otázky: (i) jaké dokumenty nabízí v tomto systému původním obyvatelkám ochranu a z jakého 

důvodu je chrání; (ii) jaké orgány fungují v rámce meziamerického systému a mohou se na ně 

původní obyvatelky obracet; (iii) jakými porušení práv se ve své judikatuře zabýval 

Meziamerický soud pro lidská práva a jaký to má význam pro jejich další ochranu? 

První část představuje klíčové dokumenty v tématu ochrany práv původních obyvatelek. 

Autorka se věnuje roli a vztahů dvou základních regionálních katalogů lidských práv, Americké 

deklaraci práv a povinností člověka a Americké úmluvě o lidských právech. Rovněž rozebírá 

poměrně nedávný dokument, Americkou deklaraci původních obyvatel, jenž poskytuje jistou 

ochranu výslovně původním obyvatelkám. Mimo jiné je první část věnována také některým 

dokumentům, které představují ochranu pro zvláštní skupiny, jsou jimi Meziamerická úmluva 

o prevenci, trestání a potírání násilí na ženách, Meziamerická úmluva o nuceném zmizení osob 

a Meziamerická úmluva o prevenci a trestání mučení. 

Druhá část diplomové práce pojednává o meziamerickém systému ochrany lidských práv a jeho 

orgánům. Jedna z kapitol se zabývá činností Meziamerické komise žen, její misí a některými 

klíčovými oblasti tohoto orgánu, jehož hlavním cílem je především ovlivňovat politiky 

členských států Organizace amerických států. Další se pak věnuje roli Meziamerické komise 

pro lidská práva, jejímu angažmá v otázce ochrany práv původních obyvatelek jakož i řízení 

před ní. Rozebírá také funkci Zpravodaje pro práva žen a Zpravodaje pro práva původních 

obyvatel. V neposlední řadě je tato část věnována Meziamerickému soudu pro lidská práva, a 

to zejména průběhu řízení před ním. 

Poslední část pak rozebírá zvolenou judikaturu, které byla vybrána na základě zprávy Komise 

o původních obyvatelkách. Ta se týká zejména případů sexuálního násilí za různých okolností, 

ve všech případech však hraje roli vojenská přítomnost. Nejprve se věnuje povinnosti státu 

respektovat práva chráněná Americkou úmluvou o lidských právech, resp. porušením jejího 

článku 1 odst. 1. Následně se zabývá porušením práva na osobní integritu a na ochranu cti 

a důstojnosti, a to i s ohledem na zákaz mučení. V neposlední řadě pak porušením práva na 

spravedlivý proces a soudní ochranu. 
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