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Sabina Košinová se ve své diplomové práci zaměřuje na problematiku lidských práv starších 

osob, zohledňuje přitom především dokumenty Rady Evropy. Zvolené téma je aktuální a přínosné, 

zejména s ohledem na to, že se jedná o první diplomovou práci zkoumající vliv epidemie 

koronaviru na postavení seniorů. S ohledem na zmíněné je volba tématu diplomové práce 

opodstatněná.  

Hlavním cílem diplomové práce je popsat problematiku týkající se starších osob, která se 

objevuje v dokumentech Rady Evropy. Autorka si klade několik výzkumných otázek, zejména: 

1. Kdo jsou starší osoby pro účely Rady Evropy? 

2. Proč jsou starší osoby chráněnou skupinou, na kterou se Rada Evropy zaměřuje? 

3. Která specifika týkající se starších osob jsou aktuální nebo nové v roce 2021? 

Cíli diplomové práce a výzkumným otázkám odpovídá i struktura práce. Je členěna na úvod, 

čtyři kapitoly a závěr. V první kapitole autorka provádí teoretický rozbor pojmu „starší osoba“. 

V následující kapitole zkoumá dokumenty Rady Evropy týkající se starších osob. Je zde vidět, že 

tato kapitola práce vyžadovala prostudování velkého množství relevantních zdrojů. V třetí kapitole 

se autorka zaměřuje speciálně na praxi Evropského soudu pro lidská práva a poskytuje zde pěkně 

zpracovaný přehled relevantní judikatury. Velmi nosnou je poslední kapitola, kde se autorka věnuje 

postavení starších osob v České republice v době koronaviru. Snaží se zde odpovědět na jednu 

z výzkumných otázek položených v úvodu práce.  

Celkově lze poznamenat, že diplomová práce je zpracována na dobré úrovni. Autorku je 

nutno pochválit za aktivní přístup k zpracování diplomové práce a snahu o zapracování připomínek 

vedoucího práce. Seznam použitých zdrojů odpovídá požadavkům kladeným na tento druh práce. 

Jazyk práce je odborný, ale po formální stránce je zde pořád prostor pro zlepšení. Místy se objevují 

překlepy, které nepřekáží celkovému pochopení obsahu diplomové práce, ale jsou viditelné. 

Autorka používá nejednotný formát názvů zkoumaných judikátů ESLP, což čtenáři stěžuje orientaci 

v textu práce. Pozitivně hodnotím to, že autorka uvádí na začátku práce seznam zkratek, potřeboval 

by však projít ještě jednou korekturou. Celkovému pochopení textu uvedené nedostatky nepřekáží.  
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I přes zmíněné nedostatky lze konstatovat, že se jedná o dobrou práci. Diplomantce se 

podařilo dosáhnout hlavního cíle práce. Na ústní obhajobě navrhuji zabývat se následujícími 

otázkami: 

1. Jak epidemie koronaviru ovlivnila lidská práva starších osob? Jak na tuto situaci 

reagovaly orgány Rady Evropy? 

2. Jaké postavení mají senioři v České republice? Odpovídá jejich současná ochrana 

standardům Rady Evropy? 

 

Diplomovou práci Sabiny Košinové doporučuji k ústní obhajobě. Navrhuji předběžné hodnocení 

klasifikačním stupněm velmi dobře až výborně v závislosti na výsledku obhajoby. 

 

 

V Praze dne 31. 8. 2021 

 

JUDr. Mgr. Alla Tymofeyeva, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


