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Průběh obhajoby: Předseda komise – prof. Jan Kysela – zahájil obhajobu a stručně
představil uchazečku – Mgr. Otýpkovou – v závislosti na jí
předloženém životopisu. Předseda komise předal slovo uchazečce k
prezentaci její disertační práce.
Uchazečka představila pozadí vývěru tématu a vývoj, kterým k
lidskoprávním otázkám týkajících se postižených dospěla. Dále
zdůvodnila, proč je téma podle ní důležité i přes jeho možnou šíři.
Zmínila historická, převážně popisně zpracovaná východiska
lidských práv pro doktorskou práci. Dále popsala postup jednotlivých
kapitol práce, z nichž vypíchla např. analýzu judikatur Ústavního
soudu a přístup zákonodárce k řešení souvisejících vyvstávajících
problémů.
Předseda komise vyzval externího oponenta – účastnícího se
distanční formou – k přednesení základních bodů a závěru jeho
posudku.
První oponent zmínil hlavní klady a zápory práce podle posudku.
Uchazečka podle něj měla důsledněji vymezit stěžejní pojmy pro
práci, např. lidská práva, práva osob s postižením, nová lidská práva
atd. Zmínil své otázky, např. proč se práce zaměřuje pouze na
některá lidská práva a nikoli na zbývajících. Ptá se, co bylo kritériem
jejich výběru? Dále se zeptal, zda uchazečka pojala lidská práva
podle Úmluvy či jinak. V návaznosti na judikaturu ESLP by podle
něj měla být základní východiska důsledněji rozebrána. Příp. měla
uchazečka základní pojmy dovysvětlit nebo relativizovat. Dále
oponent zmínil některá místa práce, která podle něj vyvolávají
některé nejasnosti. Dále zmínil pozitivní aspekty práce, např. výběr
náročného tématu, obsáhlou analýzu apod. Poté se vrátil k některým
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podle něj slabším místům práce, aby dokreslil kritickou stránku
posudku. Následně zmínil některé závěry práce, s nimiž souhlasí
pouze částečně a stručně uvedl, proč je tomu tak. V posledku zmínil
přehlednost, pečlivost a další klady zpracování disertace.
Předseda komise udělil slovo oponentce – dr. Kindlové. Podle ní
bylo zvolené téma úžasné. Zmínila jeho význam i pro dokreslení
lidských práv jako takových. Čtení pro ni bylo velice zajímavé a o
aktuálností tématu není sporu. Zmínila další klady práce – zejm.
analytický přístup autorky a věnování se i pramenům tzv. soft law.
Na druhou stranu naznačenou linku ve zvláštní části práce částečně
opustila a oponentce v ní chybělo dotažení interpretace nastolených
problémů prismatem právě soft law, nikoli pouze Úmluvy o ochraně
práv osob se zdravotním postižením („Úmluva“). Uchazečka podle
oponentky pominula některé historické aspekty zvoleného tématu,
které by práci stejně jako doplnění institucionálních atributů
prospěly. Dále uchazečka údajně pominula část hlavních
hodnotových východisek. Sice se důsledně zaměřila na lidskou
důstojnost, avšak jen částečně na rovnost a prakticky pominula
svobodu. Dále oponentka zmínila některé judikatorní výklady ESLP
sporných bodů úmluvy, které mohly být do práce začleněny, aby ve
zvolené „lince“ šla argumentace více do hloubky. Posléze zmínila a
doplnila kritické body doc. Bartoně. V posledku oponentka vytkla, že
si v práci nevšimla rozlišení různých druhů zdravotního postižení.
Celkově práci zhodnotila jako zdařilou.
Pan profesor Kysela kvitoval hodnocení dr. Kindlové a předal slovo
uchazečce k reakci.
Mgr. Otýpková v reakci na poznámky doc. Bartoně souhlasí s hlavní
námitkou o absenci hlubšího vymezení pojmu lidských práv pro
práci. Na druhou stranu se uchazečka podle svých slov snažila držet
v mezích ústavního práva, byť si je vědoma komplexity a složitosti
základu lidských práv (např. přirozenoprávního základu podle
Listiny. Dále vysvětlila důvody a rozdíly v odlišnostech druhů
zdravotních postižení osob. Uchazečka spíše nesouhlasila s
omezeným personálním rozsahem práce. Zmínila některé příklady
problémů při naplňování lidských práv postižených, a to i v relaci k
omezením práv osob z jiných důvodů. Dále zmínila podstatu
hodnotových východisek na pozadí lidské důstojnosti, a to i se
zmíněním několika konkrétních příkladů. Odůvodnila, co a proč
měla na mysli „novými lidskými práv“. Prof. Kysela se dotázal, kým
by měla být práva definována? Podle uchazečky je důležité spíše to,
zda se definují tak, aby to bylo správně a vedlo k co nejlepšímu
výsledku. Uchazečka uznala, že některá objasnění mohla být
důslednější, nicméně se snažila držet dostupných pramenů a
nezabíhat do okrajových oblastí potenciálních omezení lidských
práv. Co do sociálních práv zmínila článek doc. Kratochvíla, který je
podle uchazečky zásadní, a objasnila proč stavěla na jeho podle ní
přesvědčivých argumentech a závěrech.
Dr. Malíř vstoupil s dotazem, jak by měl být řešen konflikt, závazků
států zavazují k čím dal většímu množství lidskoprávních smluv, což
koliduje s nikoli neomezenými zdroji smluvních stran. Ptá se, zda je
podle uchazečky realistické tento konflikt nějak, příp. jak, řešit.
Uchazečka souhlasila, že jde o složitou politickou otázku a zmínila
několik kritérií, jimiž by rozhodování mělo být vedeno. Zbytek
problémů souvisejících doporučil prof. Kysela ponechat do diskuse.
Uchazečka se přesunula k dalším otázkám oponentů. Relativizovala
některá podle ní nepřesná tvrzení v práci, např. vymezení dílčích
východisek či interpretaci ze strany Ústavního soudu nebo ESLP.
Omezování svéprávnosti je podle uchazečky v rozporu s Úmluvou a
neústavní. Prof. Kysela se ptá, zda za všech okolností? Podle
uchazečky ano. Prof. Kysela zmínil příklad volebního práva. Podle
uchazečky jde o speciální případ, který představuje odlišnou rovinu
problematiky a je potřeba řešit zvlášť. Zmínila případ AMV proti
Finsku, na němž demonstrovala jí preferovanou cestu – řešení
konfliktů zcela individuálně. Prof. Kysela se dotázal oponenta, zda je
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s reakcí oponentky spokojen.
Podle doc. Bartoně to není pouze věc terminologická. Jde i o to, že
osoby mají i další než zmíněná práva, přičemž není podle něj
logické, že uchazečka zmiňuje že máme všichni určitá práva, a
přitom některý derivát určitého práva svědčí pouze někomu. Dále
zmínil nejasnosti ohledně realizace čl. 8 Úmluvy a problémy
související praxe. Práci by slušelo rozlišení závazku státu a opravdu
práv osob či dokonce lidských práv.
Prof. Kysela zahájil rozpravu.
Uchazečka pokračovala v nastínění některých dalších
problematických situací. Dále se věnovala údajné absenci nahlížení
některých problémů prismatem soft law a zdůvodnila, jak byla jí
nastíněná řešení myšlena. Jde-li o historický kontext, uznává, že ji v
práci chybí vývoj za Rakouska-Uherska. Co do role nevládních
organizací ji překvapuje poznámka, že v práci není dostatečně
akcentována. Podle uchazečka je naopak v práci zmínila vícekrát a
příslušné aspekty byly údajně vysvětleny. Uchazečka následně
zmínila výhrady států k čl. 12 Úmluvy a výklad ESLP čl. 8 Úmluvy.
Dr. Malíř se zeptal na debatu o nejasnosti a text úmluvy přesahující
výklad čl. 12 Úmluvy.
Uchazečka zmínila, že kritika je podle ní spíše ze strany lékařů a
dalších, nikoli právníků, s čím dr. Malíř souhlasil.
K otázce oponentky na rozlišování fyzického a mentálního postižení
uchazečka doplnila, že se v kontextu Úmluvy nerozlišují. Možností
dělení je tak mnoho, že podle ní nebylo nutné je blíže rozlišovat.
Dále poukázala na rozlišování fyzického a duševního postižení ve
vybrané literatuře.
Dr. Kindlová se dotázala na modelový příklad aplikace Úmluvy a
potenciální rozpor např. obč. zák. s jejím zejm. čl. 12. Dr. Malíř se
ptá, zda jsou ustanovení Úmluvy přímo použitelná, což by se při
ústavněprávním přezkumu muselo řešit. Podle dr. Kindlové je
problém historický kontext přijetí Úmluvy.
Předseda komise předal slovo školitelce – doc. Hofmannové. Ta
stručně shrnula širší lidskoprávní problematiku a vyzdvihla
originalitu zpracování a poctivý přístup uchazečky. Zbytek
podstatného podle ní shrnuli prof. Kysela a dr. Kindlová.
Dr. Kindlová a uchazečka diskutovaly další možné judikatorní
problémy lidskoprávní praxe u vyvstávajících konfliktů.
Podle dr. Malíře se lidská práva vyvíjejí dynamicky a po např.
padesáti letech mohou být chápána úplně jinak. Klade si otázku, jak
dané instituty fungují v praxi českého soudnictví. Zmínil konkrétní
problémy opatrovnictví.
Prof. Kysela navrhl vyslovit poslední dotazy, příp. závěrečnou řeč
disertantky.
Doc. Bartoň se vrátil k přezkumu před Ústavním soudem. Měl
dojem, že s Úmluvou je celou dobou zacházeno jako s lidskoprávní
smlouvou.
Prof. Kysela s odkazem na dr. Kindlovou objasnil pojetí
dynamického nebo uzavřeného rámce smluv.
Podle dr. Kindlové je sice okruh dynamický, nicméně se z důvodu
různých požadovaných většin v Parlamentu kloní k opatrnějšímu
vymezení.
Doc. Bartoň stručně reagoval svým pohledem na zařazení smluv o
lidských práv do ústavního pořádku.
Prof. Kysela vyzval disertantku k závěrečnému slovu.
Uchazečka by se přikláněla k zařazení i novějších smluv o lidských
právech do rámce ústavního pořádku. Ale uznává, že je to pouze její
názor. Uznává i rizika s tím spojená. Závěrem poděkovala za
posudky i diskusi.
Prof. Kysela ukončil rozpravu a vyzval uchazečku k pouštění
místnosti; zahájil poradu nad výsledkem a hlasování.
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