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Autorka si zvolila téma diplomové práce, které velmi oceňuji. 
Již samotný název práce anticipuje její charakter:  z metodického hlediska je to kombinace 
deskripce s reflexí  filozoficko-historických kořenů konstituování  základních  lidských práv. 
Ambici  práce, kterou bych formulovala jako porozumění  smyslu lidských práv na základě 
výkladu  konkrétních  souvislostí  jejich  promýšlení,  vzniku,  formulování  a  koncipování 
v přijatých  dokumentech  a  listinách,  se  autorce  jednoznačně  podařilo  naplnit.  Pozornost, 
věnovaná determinaci vybraných dokumentů historickými událostmi, které předcházely jejich 
vydání,  činí  z předložené  práce  výkladový  (nikoli  „suchopárný“)  text,  zachycující  a 
osvětlující  „živý“  proces  konstituování  lidských  práv.  Vzhledem  k úrovni  (obsahové, 
formulační, kultivační a „souvislostní“) bych autorčinu větu v Závěru její práce: „věřím, že 
práce napomůže k uvědomění si historických souvislostí a poučení se z nich“ (s. 74) opravila 
vynecháním slova „věřím“. Tato práce totiž k tomu opravdu napomáhá.
Svou práci autorka rozčlenila do 6 kapitol, přičemž každá je dále ještě členěna na jednotlivé 
subkapitoly.
V první  kapitole  „Lidská práva“  (s.  10 – 16) autorka  vhodně otevírá  danou problematiku 
vymezením pojmu „lidská práva“ a jejich kategorizací – členěním.
V druhé kapitole „Nástin historického vývoje lidských práv“ (s. 17 – 30) se věnuje stěžejním 
mezníkům v procesu formulování a garance ochrany lidských práv: autorčin výklad se zde 
tedy zaměřuje  na  historické  souvislosti vzniku  Magny Charty  Libertatum  (1215),  Habeas 
Corpus  Act  (1679),  Listiny  práv  (Bill  of  Rights)(1689),  Deklarace  nezávislosti  (1776)  a 
Deklarace práv člověka a občana (1789).
Třetí  kapitola  „Novodobé  dokumenty  ochraňující  lidská  práva“  (s.  31  –  45)  osvětluje 
historické,  právní  a  filozofické  souvislosti  Všeobecné  deklarace  práv  (1948),  přijaté 
10.12.1948  jako  reakce  na  hrůzy  druhé  světové  války.  V této  souvislosti  velmi  oceňuji 
autorčiny  pasáže  (s.  35  –  37)  věnované  specifičnosti  (bohužel  ve  smyslu  „techniky  na 
zabíjení“) 2. světové války, nacistické ideologie, koncentračních táborů, holocaustu … Děle 
v této  kapitole  autorka  pokračuje  poměrně  podrobným  a  odborně  relevantním  výkladem 
dokumentů,  představujících  ochranu  lidských  práv  na  regionální (vzhledem  k Všeobecné  
deklaraci práv, reprezentují univerzální úroveň). Jde o Evropskou úmluvu o lidských právech,  
mezinárodní pakty lidských práv a Listinu základních práv Evropské unie.
Ve čtvrté  kapitole  „ Vývoj  ochrany lidských práv na našem území“  (s.  46 – 61) autorka 
vysvětluje  kontinuální  proces  konstituování  ochrany  lidských  práv  od  vzniku  samostatné 
Československé republiky; pozornost tedy věnuje charakteristice Ústavní listiny z roku 1920, 
Ústavy  9.  května  1948,  Ústavy  1960  a  Listiny  základních  práv  a  svobod.  V subkapitole 
věnované  LZPS  s velkou  radostí  kvituji  autorčino  zařazení  formulací  o  bezprostřední 
závaznosti  a  přednosti  před  zákonem,  které  mají  ratifikované  a  vyhlášené  mezinárodní 
smlouvy o lidských právech a svobodách (viz též čl. 10 Ústavy ČR). To je velmi důležité,  
neboť vedle toho, že byly vedeny diskuze i spory o tuto „prioritu“, se také v řadě učebnic OV 
doposud  (!)  objevují  nesprávné  formulace  o  nadřazenosti  Ústavy  ČR  a  zákonů  z ní 
vyplývajících nad mezinárodními úmluvami a smlouvami.
V páté  kapitole  „Kontrolní  mechanismy  v oblasti  lidských  práv“  (s.  62  –  67)  je  autorka 
specifikuje  v podobě  právně  relevantního  výkladu  jednotlivých  kompetencí  soudů  ČR, 
Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva.



V šesté kapitole „Současné problémy České republiky s lidskými právy“ (s.68 – 72) oceňuji, 
že není pojata deskriptivním výčtem těchto problémů, nýbrž využitím kazuistického způsobu: 
na konkrétním příkladu tu autorka jednak analyzuje  situaci  střetu dvou principů (principu 
nezměnitelnosti demokratického právního státu a principu svobody slova a myšlení), jednak 
poukazuje na obtíže v řešení těchto situací (jichž „dokonale“ využívají zvláště extremisté a 
neonacisté) a uvádí i  právní řešení těchto situací.  Tuto problematiku ilustruje i na dalších 
událostech.
Závěr práce je formulován kvalitně, autorka se tu nedopustila častých chyb v podobě toho, že 
Závěr opakuje Úvod, nýbrž v něm na základě stručného shrnutí principiálních východisek své 
práce reflektuje i přínos zpracování dané problematiky pro sebe samotnou.

Hodnocení:
Tuto  diplomovou  práci  považuji  nejen  za  precizně  zpracované  téma,  ale  je  z ní  vidět  i 
autorčino nasazení a invence. Přesvědčila mne (a to i kvalitním výběrem odborné literatury), 
že zvolené téma pojala jako „své“ téma a tudíž i jako další přínos ke svému vzdělání.
Práci hodnotím jako vynikající a navrhuji stupeň: výborně.

V Praze 21.7. 2010                                         PhDr. Věra Jirásková, PhD.

            


