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Cílem práce je uskutečnění empirické sondy do problematiky 
v 

dětských práv v CR. Tato práva byla zkoumána "očima dětí". Autorka si předsevzala 
zjišťovat, co o svých právech děti vědí, jakou představu o právech obecně mají a nakolik 
znají, resp. uznávají práva druhých. 

Sonda byla provedena na souboru dětí, který zahrnoval i podsoubor dětí romských. 
Jedna z důležitých otázek šetření zněla, zda se liší vnímání práva mezi dětmi romskými a 
neromskými. 

Práce začíná historickým exkurzem k problematice lidských, resp. dětských práv. Je 
zde poměrně přehledně vyložena geneze lidských práv ve filosofických systémech. Pasáž o 
Marxovi však jen naznačuje, jak je problelnatika lidských práv u něj řešena. Akcentována 
jsou pojetí liberalistická a utilitaristická. , 

Uvodní část práce pak přechází k dokumentům, které práva definují a kodifikují. Zde , 
je pochopitelně nejvíce pozornosti věnováno Umluvě o právech dítěte OSN a tomu, jakje tato 

v 

úmluvy dodržována v CR. Velmi obsáhle je citována zpráva o dodržování práv dětí Výboru 
pro práva dětí OSN z r. 2002. Autorka pak sama hodnotí vývoj po roce 2002 v intencích 
předchozích zpráv Výboru pro lidská práva. V dalším výkladu je akcent položen na tzv. 

v 

participativní práva dětí, jsou citovány i výzkumy dokumentující stav těchto práv, mj. i v CR. 
Třetí kapitola je výkladem pojmu právní vědomí a souvisejících pojmů (vědomí o 

právu, právní povědomí. 
v 

Ctvrtá kapitola podává přehled o vztazích mezi romskou kulturou a právem. Autorka 
se kloní k definici romství na základě jazyka. (Ve svém šetření pak užila ještě jako kriterium 
romství názor učitele). Polemicky jsou zde citovány antropologické práce Hirta a Jakoubka. 
Autorka vyvozuje z romských tradic specifický hodnotový systém a tím dokládá, proč je tak 
obtížné, aby se Romové adaptovali na život v majoritní společnosti. Zdůrazňuje zejména 
podřízenost jednotlivce široké rodině s hierarchickými vztahy. Dochází k závěru, že 
hodnotový systém tradičních romských společenství je definitivně narušen, ale k přijetí 
hodnot většinové společnosti nedošlo. Na konci této kapitoly se autorka opírá o ty části šetření 

v 

Výboru pro lidská práva v CR, které jsou věnovány právům romských dětí a obecně i 
postavení Romů v české společnosti. 

Obecná část práce podává přehled relevantních pramenů a představuje dobré 
východisko pro praktickou část práce. 

Vlastní empirické šetření je v české odborné literatuře unikátní. Přehled testovaných 
hypotéz je v úvodní části kap. 5. Jako metody výzkumu jsou použity řízené rozhovory 
s jednotlivými dětmi, dotazníky pro jednotlivé děti a skupinové rozhovory. Výzkumný vzorek 
je také unikátně velký - vznikal postupným rozšiřováním vzorku z roku 2001. Vzorek 
nicméně není reprezentativní. Práci by prospělo schéma, ve které by bylo názorně vidět, jak se 
vzorek rozšiřoval a jaké metody byly u jednotlivých skupin využity. Toto autorce doporučuji 
udělat při obhajobě i při publikaci výsledků. 

Při zpracování výsledků je zkoumána i závislost odpovědí dětí na způsobu 
administrace šetření (dotazníky versus rozhovory). Tento vztah mohlo být přímo zahrnut mezi 
testované hypotézy uvedené na začátku kap. 5. Data, které mají kvantitativní povahu byla 



zpracována statisticky a j sou v tabulkách v přílohách práce. Kvalitativní data j sou shrnuta 
v kap. 5.4.4. 

Celkově je práce napsaná srozumitelně.V práci jsou někde stylistické neobratnosti a 
vyšinutí z vazby. Např. místo: "Křesťanství je úzce propojené a ovlivňující chod státu. ", str. 
4, by bylo lepší: Křesťanství je se státem úzce propojené a výrazně ovlivňuje jeho fungování. 
Místo "Státy jsou od počátku koncipovány jako laické, jejichž hlavním posláním je ... " str. 7. , 
n1á býti spíše: Státy jsou od počátku koncipovány jako laické. Jejich hlavním posláním je ... 

Citováno je zhruba 100 titulů z domácí i zahraniční literatury. Literatura pokrývá 
hlavní směrodatné prameny. 

Celkově autorka prokázala dobrou orientaci v problému, schopnost formulovat 
výzkumnou otázku i hypotézy, schopnost získat a adekvátně interpretovat data i schopnost 
posoudit platnost hypotéz. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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