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Petra Sedláčková zvolila pro zpracování poměrně náročné téma, tedy problematiku práv 

původních obyvatelek, a to specificky v meziamerickém regionálním systému ochrany lidských 

práv. V českém právním prostředí na toto téma najdeme pouze omezený výzkum. Částečně se této 

tematice věnovala Karolína Žákovská,1 ale spíše v obecnějším měřítku. Proto výzkum diplomantky 

lze nepochybně považovat za aktuální a přínosný. Zvláštní pozornost zaslouží rozbor odpovídající 

judikatury Meziamerického soudu pro lidská práva v českém jazyce.  

Diplomová práce Mgr. Sedláčkové se člení na úvod, tři kapitoly a závěr. V úvodu autorka 

stanoví cíl práce a tři hlavní úkoly. Cílem diplomové práce je „identifikovat prostředky ochrany 

práv původních obyvatelek v rámci meziamerického systému ochrany lidských práv v kontextu 

mezinárodního práva veřejného a zhodnotit jejich dostatečnost“ (s.1). Mezi klíčové úkoly práce 

patří: 1) vymezit, jaké dokumenty v meziamerickém regionálním systému poskytují původním 

obyvatelkám ochranu; 2) stanovit, na jaké orgány se mohou v rámci meziamerického systému 

původní obyvatelky obracet; 3) přiblížit hledisko Meziamerického soudu pro lidská práva ve vztahu 

k ochraně práv původních obyvatelek. Řešení těchto třech úkolů se odráží v členění diplomové 

práce. V první kapitole se autorka zabývá vymezením pramenů, kde jsou práva původních 

obyvatelek na meziamerickém kontinentu upravena. Druhá kapitola diplomové práce je zaměřena 

na rozbor role a způsobu fungování jednotlivých orgánů, které se věnují ochraně práv původních 

obyvatelek. Jedná se o tři hlavní instituce: Meziamerická komise žen, Meziamerická komise pro 

lidská práva a Meziamerický soud pro lidská práva. V poslední, třetí kapitole autorka zkoumá 

vybrané rozsudky Meziamerického soudu pro lidská práva, zaměřené na ochranu práv původních 
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obyvatelek. V Závěru autorka shrnuje hlavní teze své diplomové práce a reflektuje cíl práce. Tvrdí, 

že ochranu práv původních obyvatelek „není možné považovat v současné době za dostatečnou v 

tom ohledu, že by nebylo již třeba přijímat žádné opatření k jejímu zajištění“ (s. 65). 

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

použitých zdrojů obsahuje výčet literatury, mezinárodních dokumentů a judikatury odpovídající 

tomuto druhu kvalifikačních prací. Práce je napsaná dobrým právnickým jazykem. Pokud jde o 

gramatickou stránku, místy se objevují drobné překlepy, které však nepřekáží celkovému vnímání 

obsahu. Například slovo "chranšná“ v názvu podkapitoly 3.3.2 (s. 52) nebo slovní spojení „fungují 

v rámce meziamerického systému“ (s. 1). Velmi pozitivně hodnotím úvody a závěry ke každé 

kapitole diplomové práce, které nejen napomáhají lepší orientaci v práci, ale i stručně vysvětlují 

hlavní myšlenky a postupy autorky.  

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

obhajobě diplomové práce navrhuji zabývat se následujícími okruhy: 

1. V čem spočívá přínos judikatury Meziamerického soudu pro lidská práva, týkající se 

ochrany práv původních obyvatelek? 

2. Proč dle názoru autorky lze ochranu práv původních obyvatelek v současné době 

považovat za nedostatečnou? 

3. V závěru práce autorka uvažuje o možnosti vytvoření zvláštních orgánů na ochranu 

lidských práv původních obyvatelek. Prosím o detailnější vysvětlení, jak si autorka tyto 

orgány představuje (složení, kompetence, financování, atd). 

 

S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci k ústní obhajobě. V závislosti na průběhu 

obhajoby navrhuji předběžné hodnocení klasifikačním stupněm velmi dobré až výborně. 

 

 

V Praze dne 29. 5. 2019 

 

JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


