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plurality kulturních hodnotových vzor ů Afriky “ předložené Lubicou Guindon, roz. 

Jurčovičovou 

 

Předložená práce v celkovém rozsahu 70 stran je věnována lidskoprávní tématice se 

zvláštním zaměřením na specifika afrického regionalismu determinovaného kulturními a 

v praxi též sociálními hodnotami. Práce byla odevzdána v prosinci roku 2010. 

Úvodem je třeba uvést, že práce má vysokou hodnotu, a to již s ohledem na aktuálnost 

tématu a kvalifikovaný způsob jeho zpracování. Samo téma bylo náročné jak na širší znalosti 

mezinárodního práva obecně, tak i na detailní znalosti problematiky mezinárodněprávní 

ochrany lidských práv. Ke kvalitě práce přispívá i velké množství vstupních údajů a odborný 

způsob jejich zpracování.  

Metoda, kterou autorka při zpracování elaborátu použila, plně odpovídá zvolenému 

tématu. Práce je opřena především o primární prameny, dále o soft-law a v hojné míře 

využívá též odbornou literaturu. Metodika práce je předmětná s tím, že autorka důsledně 

postupuje od univerzálních otázek k regionálním a specifickým. 

Autorka si vytkla za cíl prozkoumat otázku, zda lidská práva jsou platná univerzálně, 

nebo jsou závislá od kulturních, politických a jiných kontextů, které determinují jejich obsah, 

interpretaci a způsoby implementace (str. 1). Tomuto záměru odpovídají struktura práce, její 

obsah i závěry. Ke zdůraznění je i samostatnost zpracování zvoleného tématu a podrobná 

analýza všech relevantních aspektů. 

Práce je logicky strukturovaná, jednotlivé kapitoly jsou vyvážené jak obsahově, tak i 

rozsahem. K ocenění je i práce s cizojazyčnou literaturou. Zde snad je možné autorce 

vytknout pouze opomíjení prací české provenience s tím, že by v ústní obhajobě mohla uvést 

alespoň stěžejní práce s lidskoprávní tématikou.Autorka analyzovala podrobně a do hloubky 

nejdůležitější aspekty zvoleného tématu. K ocenění je i analýza mimoprávních otázek 

s tématem úzce souvisejících. 

Práce je napsaná odborným jazykem, vybavená kvalifikovaným poznámkovým 

aparátem a bohatým seznamem literatury. Práci předběžně hodnotím jako výbornou a 

doporučuji ji k obhajob ě.  
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