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Aktuálnost (novost) tématu; náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje 

a jejich zpracování a použité metody; splnění cíle práce, hloubka provedené analýzy: 

Autorka si zvolila unikátní, na poměry diplomových prací na právnických fakultách v ČR 

nezvyklé (ovšem v dobrém smyslu) a náročné téma. Jedná se zároveň o téma dotýkající se 

současného celospolečenského fenoménu prosazování skutečné rovnosti žen s muži. Z 

uvedených důvodů si výběr zaslouží ocenění. 

K efektivnímu prozkoumání tématu je třeba znát a pochopit nejen teoreticky systém fungování 

Evropského soudu pro lidská práva ale rovněž poměrně rozsáhlou judikaturu, a to jak ESLP, 

tak pro komparaci, i jiných regionálních a univerzálních lidskoprávních orgánů. To práce velmi 

kvalitně naplnila.  

Práci se vyhýbají i obvyklé nešvary jako přílišné popisování probíraných případů vedoucí 

někdy k mechanickému přebírání textu dotčených rozhodnutí. Dalším pozitivem je používání 

aktuálních společenských kauz, které doplňují právní rozbor. 

Výzkumnou otázku ("Jaký postoj zastává ESLP ve vztahu k ochraně reprodukčních práv?") 

práce svým kvalitním zpracováním naplňuje. Existují samozřejmě i jiná než autorkou probraná 

témata reprodukčních práv, ovšem svůj výběr autorka dostatečně odůvodňuje (nízká 

probádanost a zaměření na ČR). Především (ale nejen tam) v závěrečné diskusi se projevují 

shrnutí a vlastní právní závěry.  

Zvolená metodologie je pro téma vhodná a dostatečná.  

Vzhledem ke kvalitě a hloubce zpracování práce, prozatím malému prostoru věnovanému 

tomuto tématu v české literatuře bych doporučoval práci i k dalšímu rozšíření pro případné další 

studium a případnou publikaci.  

 

 

 

Formální a systematické členění práce; ostatní kritéria hodnocení práce: 

Práce je rozdělena do 5 kapitol, včetně úvodu a závěru, které jsou logicky členěné, poskytují 

vysvětlení používaných termínů.  

Stylistická úroveň je vynikající, překlepy se nevyskytují.  

Seznam pramenů obsahuje reprezentativní vzorek smluv, judikatury a doktríny. Neomezuje se 

pouze na úzký rámec Rady Evropy ale komparativně analyzuje i prameny práva EU a 

univerzální úrovně ochrany LP.  

 

 

 

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

Autorka se kloní k názoru, že je lepší vykládat sexuální a reprodukční práva jako součást již 

existujících práv spíše než novou kategorii. Rád bych se proto zeptal, zda by viděla 



pozitiva/negativa v přijetí zvláštní úmluvy (na univerzální úrovni) o těchto právech kodifikující 

a rozvádějící již existující práva tak jak je to u řady jiných kategorií práv a proč.  

 

Doporučení k obhajobě a navržený klasifikační stupeň: 

Vzhledem ke shora uvedenému práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně.  
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