
 1 

Posudek oponentky na diplomovou práci Sabiny Košinové  

na téma Lidská práva starších osob v dokumentech Rady Evropy  

Diplomová práce Sabiny Košinové se zaměřuje na aktuální, relevantní a důležité téma, 

jemuž byla zatím (nejen) v českém prostředí věnována jen omezená pozornost. Jedná se o 

ochranu lidských práv starších osob, přičemž diplomová práce se specificky zabývá ochranou 

v rámci Rady Evropy. Přesněji řečeno to tvrdí její název – samotný text přistupuje k tématu 

šířeji, kromě dokumentů Rady Evropy je předmětem zájmu rovněž úprava na národní rovině v 

České republice. Práce je napsána poutavě, je z ní znát diplomantčin zájem o téma.  Slabinou, 

mimo formálních nedostatků, jsou ne zcela jasný záběr práce a některé chyby týkající se 

obecnějších otázek mezinárodního práva. 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

 Téma diplomové práce je dobře zvoleno. Jak diplomantka uvádí v kapitole 1.2, počet 

starších lidí ve společnostech narůstá a souběžně s tím přibývá také projevů ageismu a věkové 

diskriminace. Tento vývoj zatím budí zájem spíše ze strany přírodních a společenských vědců 

než právníků, a to přesto, že jeho právní aspekty jsou zjevné. Ačkoli v posledních letech vychází 

k tématu rostoucí počet zdrojů, a to v České republice i obecněji, téma rozhodně není vyčerpané 

a nabízí prostor pro rozpracování různých aspektů v článcích, kapitolách či kvalifikačních 

pracích, jako je předložená diplomová práce. Zpracování tématu kladlo na diplomantku střední 

nároky. Téma je obsáhlé, současně k němu již existuje užitečná výchozí literatura, z níž mohla 

diplomantka čerpat (a také čerpala). 

2. Formální stránka práce a využité zdroje: 

 Práce má standardní délku (91 stran, z toho 64 stran vlastního textu). K formální stránce 

práce lze mít dvě hlavní připomínky. První se týká jazykové stránky – v práci je poměrně hodně 

gramatických chyb a překlepů (velká a malá písmena, ignorance českého zájmena svůj, chyby 

v psaní y/i aj.), a to dokonce v samotném názvu vytištěném na první stránce (rada Evropy). 

Tyto chyby a překlepy ruší při čtení a odvádějí pozornost od obsahu práce k její formě. Totéž 

platí pro druhý nedostatek, jímž je podivné rozsekání textu do nesourodých odstavců, které 

mnohdy mají nanejvýše jednu větu, což je pro české texty velmi netypické. Práce vychází z 

odpovídajícího množství primárních pramenů a sekundární literatury. V bibliografie by se bylo 

hodilo tyto prameny a zdroje rozdělit podle jejich typu, jak je v odborných pracích obvyklé. 

Způsob citování zdrojů je nicméně v pořádku. 

3. Obsahová stránka práce: 

Diplomová práce sestává z úvodu, tří kapitol a závěru. Úvod vymezuje téma a stanovuje 

několik výzkumných otázek. Otázky jsou zformulovány poměrně široce a současně zde chybí 
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obecnější otázka, jež by zastřešovala celou práci. Není tak zřejmé, jaký obecný cíl diplomantka 

při psaní práce sledovala a jak mají jednotlivé úseky textu napomoci při dosažení tohoto 

obecného cíle. V první kapitole se diplomantka zamýšlí nad definicí starších osob. Ukazuje, že 

v Evropě je obvyklé stanovovat věkovou hranici pro starší věk na 65 let, současně se ale sama 

přiklání k širšímu vymezení (lidé nad 60 let) typické pro další regionální systémy a pro systém 

univerzální. Druhá a třetí část kapitoly rozebírají problémy, jimž starší lidé čelí, a zvláště 

zdůrazňují problematiku pracovních podmínek a důchodů. Není jasné, proč jsou tato témata 

zdůrazněna, protože dále v textu jim není věnována větší pozornost než tématům jiným.   

Druhá kapitola je věnována popisu a analýze dokumentů Rady Evropy týkajících se 

starších osob. Konkrétně věnuje diplomantka pozornost Evropské úmluvě na ochranu lidských 

práv, Evropské sociální chartě (občas nesprávně označované jako Evropská charta sociálního 

zabezpečení) a některým soft law instrumentům Rady Evropy (zejména rezoluce a doporučení 

Parlamentního shromáždění a Výboru ministrů). Na tento rozbor navazuje kapitola třetí, jež se 

zaměřuje na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Kapitola představuje různé případy 

řešené oběma orgány, přičemž není jasné, jak byly tyto případy vybrány a v čem je jejich 

relevance pro starší osoby. Diplomantka se navíc nepokouší o žádné zobecnění závěrů, jež by 

mohly z judikatury vyplývat. Konečně není jasné, proč se kapitola zabývá jen judikaturou ESLP 

a ne i mechanismem Evropského výboru pro sociální práva (kolektivní stížnosti), i když 

v předchozí kapitole diplomantka řadí EÚLP a ESCH vedle sebe jako dva klíčové prameny 

úpravy lidských práv starších osob v systému Rady Evropy.  

Otazník visí také nad zařazením poslední, čtvrté kapitoly, jež je nazvána České 

soudnictví a práva starších osob, vztah k Radě  Evropy.  Kapitola je dosti heterogenní, zahrnuje 

přehled úpravy v Listině základních práv a svobod, zamyšlení nad dopady koronavirové krize 

na starší osoby v České republice a krátké sekce o některých českých případech řešených ESLP 

a o implementaci závazků z ESCH v České republice. Proč přesně byly tyto části dány vedle 

sebe zůstává nejasné. V závěru diplomantka shrnuje obsahu práce a předkládá tvrzení, že 

členství ČR v Radě Evropy mělo pro starší lidi nezanedbatelný přínos. Ačkoli to jistě může být 

pravda, v práci jsou jen dílčí úseky, jež mohou o tomto přínosu něco vypovídat. Práci by 

v tomto ohledu prospělo, pokud by její jednotlivé části byly lépe propojeny, např. v kapitole 

4.3, jež mj. řeší dopady koronavirové krize na seniory v České republice, by se bylo hodilo 

zamyslet se nad vlivem, který v této oblasti měly (nebo ne) instrumenty Rady Evropy popsané 

v kapitole 2. Celkově práce obsahuje zajímavé části a postřehy, nepůsobí ale jako ucelený 

výtvor s jasným sdělením.   
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Dále je práci třeba vytknout určití tápaní v obecnějších otázkách mezinárodního práva. 

Např. na str. 20 diplomantka tvrdí, že definice starší osoby coby osoby starší 60 let, obsažená 

v instrumentech Africké unie, je převzata z Charty OSN. Charta ovšem žádnou věkovou hranici 

pro starší věk neuvádí, dokonce vůbec o starších osobách nepojednává. Na str. 31 je uvedeno, 

že za autora instrumentů Rady Evropy je považována Rad Evropy jako celek. To je poměrně 

problematické tvrzení, neboť závazné instrumenty jsou standardně přijímány státy, nezávazné 

pak konkrétními orgány Rady Evropy, jež jsou pak uvedeny jako „autoři“. Na str. 36 se mluví 

o přímé vynutitelnosti EÚLP a ESCH – nevím, co si pod tím mám představit. Na str. 47 

diplomantka tvrdí (v ne zcela jasné větě), že přístup k ESLP je omezen na občany členských 

států Rady Evropy, což ovšem není pravda. Na str. 59 stojí, že český Ústavní soud vykládá 

sociální práva jako ekonomická a politická, což nedává moc smysl. V práci jsou další chyby či 

nejasnosti tohoto typu, které bohužel snižují kvalitu textu.  

4. Závěry a doporučení: 

Diplomová práce Simony Košinové nazvaná Lidská práva starších osob v dokumentech 

Rady Evropy splňuje, přes některé výše uvedené výhrady, nároky kladené na daný typ 

kvalifikačních prací. Jedná se o zajímavou práci. Práci doporučuji k ústní obhajobě a v 

závislosti na průběhu této obhajobě ji předběžně hodnotím jako výborně dobrou až výbornou. 

Během obhajoby by se diplomantka měla vyjádřit k následujícím otázkám:   

1. Považuje ESLP či EVSP starší osoby za zranitelnou kategorii? Pokud ano, jaké to má právní 

důsledky? 

2. Řešil některý z uvedených orgánů Rady Evropy případy týkající se diskriminace na základě 

věku v případě starších osob? Mohou tak vůbec činit (podle EÚLP a ESCH v jejích různých 

verzích)? 

 

 

 

V Praze dne 4. července 2021 

 

 

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

 


