
Stručný posudek školitele k disertační práci JUDr. Slavomír Rudenko: Ochrana práv 

pôvodného obyvatelstva v súčasnom medzinárodnom práve   

 

Doktorská disertační práce standardního rozsahu (154 s. vlastního textu + přílohy) se 

zabývá tématem, které patří mezi relativně nová a v české a slovenské literatuře dosud téměř 

nezpracovaná témata. Jakkoliv ochrana lidských práv obecně zaujímá v naší nauce i výuce 

mezinárodního práva významné místo, ochrana práv původního obyvatelstva patří právě mezi 

výjimky. Možná i proto, že ve středoevropském kontextu nepatří mezi palčivá témata 

z pohledu právní praxe. Přesto jde o důležité téma, jehož zpracováním doktorand zaplnil 

mezeru v literárním zpracování mezinárodního práva lidských práv, kam tato kapitola 

bezesporu patří. Současně jde o tematiku, která prokazuje rozvoj a humanizaci soudobého 

mezinárodního práva, jakož i napětí mezi pojetím individuálních a kolektivních práv.  

 Práce má logickou strukturu. Po stručné předmluvě a úvodu (1.), ve kterém doktorand 

vymezuje cíle a postupy své práce, následuje v kap. 2. definiční a terminologické vymezení 

předmětu, tj. původního obyvatelstva a jeho právního postavení. V kap. 3. Autor nejprve 

popisuje historický vývoj systému mezinárodněprávní ochrany původního obyvatelstva a 

rozbírá základní strukturální prvky této právní úpravy. V následující kapitole probírá působení 

mezinárodních organizací a zvláště mezinárodních kontrolních orgánů působících též 

v oblasti ochrany práv původního obyvatelstva. Tyto dvě kapitoly, které jsou jádrem práce, 

pak záslužně doplňuje kap. 5., věnovaná regionálním přístupům k této problematice. Celá 

práce je završena poměrně obsáhlým a výstižným závěrem, který shrnuje a hodnotí dosažené 

poznatky. 

 Doktorand v práci vzhledem k jejímu tématu musel pracovat, vedle primárních 

dokumentů smluvních a soft law, především se zahraniční literaturou, jakož i s rozhodnutími 

mezinárodních a některých národních judiciálních či kvazi-judiciálních orgánů. Práce je 

napsána přehledně a srozumitelně, odborným jazykem a s náležitou pečlivostí. Závěry jsou 

většinou řádně argumentované a přesvědčivé. 

 Práce JUDr. Slavomíra Rudenka podle mého názoru splňuje požadavky na disertační 

práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 17.9.2012 

 

                                                                                                Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. 

     


