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Zvolené téma
I když by se mohlo zdát, že opak je pravdou, hledání souvislostí mezi vznikem mezinárodních 
lidsko-právních  dokumentů  a  v době  vzniku  existujících  sociálně-politických  podmínek  a 
historických okolností  není přístupem, který by patřil  mezi  obzvlášť frekventované,  i  když se 
nepochybně jedná o velmi zajímavou problematiku s přesahem interdisciplinárním. Autorku je 
proto potřeba za volbu tématu pochválit, a to nejen s ohledem na shora uvedené, ale i proto, že 
zvolené  téma  jí  poskytuje  dostatečné  množství  odborné  literatury  při  zpracovávání  práce 
využitelné.

Struktura práce
Pokud jde o strukturu předkládané diplomové práce, lze konstatovat, že autorka zvolila standardní  
logické uspořádání od obecného ke konkrétnímu, od historického k aktuálnímu. Přitom autorka 
citlivě zapracovala obecné a historicky orientované pasáže do kapitol zařazených v přední části 
práce, aby i ne zcela odborně orientovanému čtenáři vytvořila potřebný terminologický arzenál a  
uvedla  ho  do  nezbytných  historických  souvislostí,  pokud  jde  o  ochranu  lidských  práv.  Za 
pozornost jistě stojí  i fakt,  že neopomněla zařadit  kapitolu věnovanou procedurálním otázkám 
ochrany lidských práv, jakož i (víceméně informativní) kapitolu zaměřenou na některé aktuální 
problémy, které v oblasti lidských práv musí řešit Česká republika.

Zpracování tématu obsahově i formálně 
Práce je logicky řazena do šesti hlavních kapitol, k nimž lze ještě přičíst obligátní část úvodní a 
závěrečnou (resumé). Ač některé kapitoly přinášejí pro specialisty známé informace (zejména 1. 
2. a 3.  kapitola definující lidská práva a představující jejich kategorizaci, genezi a nejvýznamnější  
mezinárodně-právní  dokumenty),  jejich  místo  v práci  je  z důvodů  naznačených  shora 
neoddiskutovatelné,  neboť  –  jak  má  autorka  sama  ambici  (str.  9)  –  práce  může  sloužit  jako 
„užitečná interdisciplinární příručka pro učitele občanské výchovy, základů společenských věd a 
dějepisu“,  což  samo  o  sobě  předpokládá,  že  práci  budou  číst  konzumenti,  pro  něž  bude 
problematika lidských práv (zejména v obsahovém, tedy definičním  významu) spíše tabula rasa. 
V takovém případě by však navazující speciální kapitoly postrádaly smysl, resp. jejich přínos by  
byl velmi limitován. 
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Rozsah práce (téměř 80 stran) odpovídá nárokům kladeným na tento typ vědecké práce.

Poznámkový aparát je odpovídající a jeho užití nepůsobí rušivě. Autorka by si měla dát pozor na 
to, aby názvy kapitol či subkapitol nebyly samostatně na konci stránek (např. str. 26), ale aby byly  
vždy i vizuálně „propojeny“ s dalším textem. S fonty pracuje autorka střízlivě, jak se na vědeckou 
práci sluší a patří.

Styl práce
I  když autorka  sama v úvodu práce  (opět  str.  9)  předpokládá,  že při  zpracování  práce  budou 
použity  zejména  metody  dedukce  a  komparace,  je  třeba  objektivně  konstatovat,  že  naprosto  
dominantní  metodou,  která  byla  při  zpracování  práce  použita,  je  metoda  deskripce.  Ostatně 
použití  právě  této  metody  je  ve  vazbě  na  zvolené  téma  předvídatelné,  nicméně  jedná  se  o  
pochybení nikterak zásadní a proto omluvitelné, zejména jedná-li se fakticky o autorčinu první  
vědeckou práci tohoto typu.
Na druhou stranu je potřebné ocenit citlivé nakládání autorky s historickými reáliemi a poměrně 
čtivý způsob vyjadřování, který by mohl být užit i v beletristicky zaměřených dílech a který přesto 
nijak neškodí ani této práci vědecké.
Jak jsem zmínil shora, přínosné je, že autorka neopomněla na procedurální vymezení ochrany 
lidských práv, které správně zařadila do kapitoly označené jako „Kontrolní mechanismy v oblasti 
lidských práv“ (5.  kapitola).  Jedná se o problematiku významnou a mnohdy v pracích tohoto 
zaměření opomíjenou. Co by bylo možno vnímat jako drobný nedostatek je absence vlastního  
hodnocení autorky pro tuto sféru – jakýsi dílčí závěr kapitoly, v němž by autorka zhodnotila, zda 
kontrolní mechanismy a úroveň ochrany shledává dostatečnými, příp. kde vnímá rezervy a jak by 
je doporučovala řešit.

Další aspekty práce
Odkazovaná literatura (jak písemná, tak elektronická) je dostatečně bohatá, což ostatně odpovídá  
zvolenému tématu a autorka s kvantem literatury musela citlivě pracovat, aby dokázala vyčlenit 
relevantní zdroje. 

Cíl práce se autorce i přes dílčí shora uvedené výtky splnit podařilo a práce skutečně může sloužit  
jako jedna z pomůcek při výuce některých témat občanské nauky, společenských věd či dějepisu. 
Práce je zpracována kvalitně i  z hlediska jazykového a splňuje všechny nároky, které jsou na 
diplomovou práci kladeny metodologickou literaturou, a to jak z hlediska formálního, tak rovněž i 
z hlediska  obsahového.  Dá  se  předpokládat,  že  práce  bude  i  pro  svůj  kultivovaný  sloh  čtivá 
zejména pro neprávníky. Celkově lze práci hodnotit jako práci zpracovanou spíše na nadprůměrné  
úrovni a vedoucí diplomové práce doporučuje, aby práce byla přijata k obhajobě.

S odvoláním na shora uvedené navrhuje vedoucí diplomové práce hodnocení práce stupněm  
v ý b o r n ě. 

V Praze dne 27. 8. 2010

______________________________
Stanislav Sádovský

V rámci obhajoby doporučuji položit následující otázku:
1. Existují v ČR i jiné problémy v oblasti lidských práv kromě v práci uváděného 

pravicového extremismu a romské otázky?
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