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1) Aktuálnost a vymezení tématu 

Problematika lidských práv jako limitů omezujících státní moc ve vztahu k člověku jako 
jedinci obdařenému těmito zvlaštním způsobem chráněnými subjektivními právy je i v dnešní 
době nepochybně aktuální. Význam lidských práv v současnosti stoupá i se zvyšováním 
významu soudní moci, která je z hlediska ochrany lidských práv zřejmě nedůležitější. Zabývat 
se otázkou recentní koncepce lidských práv je tak určitě opodstatněné. Jistý problém tématu 
předložené rigorózní práce však spočívá v jeho šíři. Z názvu rigorozní práce plyne, že si 
rigorozant předsevzal pojednat o koncepci lidských práv z hlediska doktrinárního, tj právně 
filozofického, stejně jako z hlediska platného vnitrostátního práva, jakož i práva 
mezinárodního. Je přitom zřejmé, že pojednání o lidských právech byť i jen z jednoho 
z předkládaných hledisek by stačilo na samostatnou práci. Vzhledem k rozsahu, který je u 
rigorosní práce obvyklý tak kandidátovi nezbylo, než pojednat o určitých tématech jen velmi 
obecně.  
 
2) Struktura a obsah práce 

První kapitola rigorózní práce nese název „Pojem lidských práv v retrospektivně-recentní 
reflexi“. Obsahem této kapitoly je pojmové vymezení toho, co máme pod lidskými právy 
vlastně rozumět. Jakkoli je otázka přístupu k recentní reflexi lidských práv věcí každého 
autora, kandidát podle mého nedostatečně odlišuje, resp. strukturuje tuto problematiku 
z hlediska právně filosofického, formálně právního a politologického. 

Druhá kapitola je nazvána „Ochrana lidských práv v mezinárodním měřítku“. V její 
první části se autor zabývá globální úrovní ochrany lidských práv. V této souvislosti 
zejména rozebírá institucionální ochranu lidských práv na úrovni Organizace spojených 
národů a zabývá se i mezinárodními prameny práva, které zakotvují ochranu lidských práv. 
Auto rozebírá jak mezinárodní dokumenty, které se týkají celého katalogu lidských prav jako 
je např. Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948, nebo např. Mezinárodní pakt o 
občanských a politických právech z roku 1976, stejně jako i prameny mezinárodního práva, 
které se týkají ochrany určitého parciálního práva, např. úmluvu o prevenci a trestání zločinů 
genocidy, o postavení uprchlíků, o odstranění všech forem rasové diskriminace, o odstranění 
forem diskriminace žen, atd. Zvláštní pozornost přitom autor věnuje sociálním právům, 
konkrétně normotvorné činnosti mezinárodní organizace práce. V druhé části druhé kapitoly 
se autor zabývá regionální úrovní ochrany lidských práv s podnadpisem „Ochrana lidských 
práv v Evropské unii“. Tento podnadpis však není na místě. Primárním instrumentem pro 
ochranu lidských práv v Evropě je tzv. Evropská úmluva o lidských právech, která 
představuje smluvní dokument členů Rady Evropy. Členství v Radě Evropy se však 
neomezuje na členy Evropské unie. Členy Rady Evropy jsou jak zakavkazské republiky, tak i 
Rusko. Ze systematického hlediska by proto zřejmě bylo vhodnější pojednat o ochraně 
lidských práv podle Evropské úmluvy o lidských právech na prvním místě. Tím však 
rozhodně nezpochybňuji, že se autor zabývá i soudnictvím Evropské unie a rozsudky 
Evropského soudního dvora, které mohou mít dopad a význam pro lidská práva. Domnívám 
se taktéž, že autor věnuje dostatečnou adekvátní pozornost Chartě základních práv Evropské 
unie. Jak popis geneze přijímání této charty, a to zejména i ve vztahu k České a Slovenské 
republice, který autor podává, je velmi zajímavý; stejně tak zajímavý je popis charakteru 
listiny, jakož i jejího přínosu a smyslu. 
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Třetí, svým rozsahem nejrozsáhlejší, kapitola se týká ochrany lidských práv ve 
vnitrostátním měřítku. V první části této kapitoly se autor věnuje ochraně lidských práv 
v České republice. Tuto subkapitolu pak dělí na ochranu lidských práv poskytovanou státem a 
dále na ochranu, která je poskytována nevládními organizacemi. Pokud se týče ochrany 
lidských práv státem, potom autor rozlišuje ochranu lidských práv soudy, Parlamentem České 
republiky, Vládou České republiky, Radou vlády pro lidská práva, jakož i Policií České 
republiky. Tuto koncepci považuji za problematickou. Každá ze státních mocí se sice v jistém 
smyslu skutečně podílí na ochraně lidských práv, avšak způsob, jakým tak činí, je diametrálně 
odlišný. Moc zákonodárná se na jejich ochraně podílí tím, že stanoví zákonné limity pro jejich 
dodržování, zatímco moc výkonná a soudní se stará o to, aby v konkrétních případech tyto 
limity nebyly překračovány. V obecné rovině se však tento model nijak neliší od ochrany 
jiných subjektivních práv, která jsou jednotlivcům garantována běžnými zákony. Z tohoto 
pohledu pak autor neříká nic nového, respektive něco specifického, čím by se ochrana 
lidských práv odlišovala od ochrany jiných subjektivních práv. V druhé části této subkapitoly 
potom autor pojednává o ochraně lidských práv nevládními organizacemi, mezi které počítá 
především Chartu 77, Český helsinský výbor, Amnesty International atd. O těchto 
organizacích se však zmiňuje i na samém konci své rigorosní práce, v kapitole, která se 
věnuje monitoringu dodržování lidských práv. Domnívám se, že koncept ochrany lidských 
práv nevádními organizacemi je problematický. Ten, kdo je povolán k ochraně lidských práv, 
je totiž ze své podstaty stát. Stát a pouze stát totiž může vykonávat násilí a donucovat tak 
všechny osoby k dodržování určitých limitů stanovených zákony, případně ústavními zákony. 
Mezi tyto limity patří i lidská práva. Ochrana lidských práv, kterou v jistém smyslu mohou 
poskytovat nevládní organizace, tak spočívá pouze v tom, že upozorňují příslušné státní 
orgány na jejich porušování a mediálním tlakem, případně tlakem občanské společnosti, se 
zasazují o nápravu. Hovořit proto o ochraně lidských práv nevládními organizacemi proto lze 
snad jen v nejširším slova smyslu. Naopak za adekvátní přípstup považuji zařazení nevládních 
organizací pod kategorii subjektů monitorujících dodržování lidských práv. Další subkapitola, 
nazvaná „etapizace ústavní úpravy“, představuje jakousi sumarizaci ústavní úpravy od první 
československé republiky až po současnost. Tato sumarizace je však z hlediska 
ústavněprávního zakotvení lidských práv příliš extenzivní. Naopak třetí subkapitola, nazvaná 
„koncepce práv a svobod v Ústavě České republiky“, o této koncepci říká jen velmi málo. 
Omezuje se na to, že na pouhé jedné straně textu vyjmenovává partie, ve kterých se Ústava o 
lidských právech zmiňuje. (Za problematický bod tohoto výčtu  považuji čl. 12, odst. 2 
Ústavy ČR, kde je vyloučena možnost zbavení státního občanství proti vůli dotyčného 
občana. Definujeme-li lidská práva jako práva vztahující se na každého člověka, potom je 
právo nebýt zbaven státního občanství právem, které se vztahuje pouze na občany, a nikoliv 
na každého. Z tohoto důvodu považuji za sporné, zda jej můžeme považovat za lidské právo.) 
Kapitolu, která se týká koncepce práv a svobod v České republice, však považuji za extrémně 
stručnou a nedostatečnou. Právě v této kapitola by se autor měl vyrovnat s oázkou 
„prepozitivního“ či „suprapozitivního“ charakteru lidských práv. Z tohoto hlediska je třeba se 
vyrovnat s koncepcemi A. Gerlocha1 a J. Boguszaka2, které jsou pro současnou českou 
doktrinu určující. Poslední část čtvrté kapitoly se týká rozboru lidských práv v Listině 
základních práv a svobod. Tato subkapitola pak představuje jakousi zvláštní část celé práce, 
ve které autor popisuje jednotlivá lidská práva garantovaná Listinou.  

V samotném závěru  se autor zabývá hodnotovým základem lidských práv. Dospívá 
přitom k názoru, že tento hodnotový základ je v každé kultuře odlišný, a proto je sporné, zdali 
lze mluvit o universalismu lidských práv v tom smyslu, že jedna hodnotová představa se může 
uplatnit globálně a univerzálně na celém světě.  

                                                 
1 Gerloch, A.: Zákon nebo precedens?In: Teoretické problémy na pru 21. století. Pocta k 75. narozeninám prof. 
Boguszaka. Praha 2002. 
2 Boguszak, J.: Vyústění antinomie jusnaturalismu a juspositivismu, Právník 6/1995. 
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3. Vlastní hodnocení práce.  

Jak jsem již uvedl v úvodu svého posudku, považuji takto koncipované téma za příliš 
široké a pro zpracování  rigorosní práce spíše nevhodné. Snaha pojednat o všech aspektech, 
které si rigorosant předsevzal, totiž vede na některých místech k přílišné obecnosti. Na druhou 
stranu je však třeba vyzdvihnout vysokou formální úroveň předkládané práce, která je 
bezvadná. Za kritické místo předložené rigorózní práce pak považuji nedostatečné 
rozpracování právně- teoretické koncepce lidských práv v Ústavě ČR. V situaci, kdy byla 
práce odevzdána v této podobě nelze její nedostatky napravit jinak, než brilantním výkonem 
rigorosanta při její obahojobě, kdy by se měl  obstojným způsobem vyrovnat se všemi 
vytčenými připomínkami. V případě, že by se rigorosantovi tímto způsobem podařilo 
vyrovnat nedostatky předložené práce, považuji úspěšný výsledek obhajoby za možný. 

 
 
 

V Praze dne:…………………..   ………………………………… 
       JUDr. Karel Beran, Ph.D.  
       oponent rigorosní práce 


