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Autorka zvolila důležité a v české jazykové oblasti velmi málo zmapované téma vztahu dětských práv 

a náboženství. Zpracovala ve své práci relevantní odbornou literaturu k tématu (v češtině, němčině a 

angličtině) a také nejdůležitější dokumenty a závazné směrnice týkající se tohoto tématu. Ve své práci 

se zaměřila na tři abrahámovská náboženství, islám, judaismus a křesťanství a pokusila se sledovat 

v jednotlivých tematických kapitolách, jak vypadá problematika dětských práv v těchto náboženských 

tradicích, resp. v komunitách jejich příslušníků.  

 V samostatné kapitole tedy sleduje, jak je to s právy dětí v islámu z hlediska nejdůležitějších 

výpovědí svaté knihy a také z hlediska diskutovaných incidentů porušování dětských práv 

v současných muslimských komunitách. Dále podobným způsobem zpracovala problematiku dětských 

práv v judaismu a vedle nejdůležitějších výpovědí normativních textů se pokusila analyzovat také 

nejdůležitější incidenty a diskutovaná témata ohledně porušování dětských práv v současných 

židovských komunitách. Stejným způsobem se pak zaměřila na křesťanství. Nejprve stručně 

představila nejdůležitější biblické výpovědi, které nějakým způsobem figurovaly v dějinách 

křesťanství jako východiska pojetí dítěte a jeho práv a posléze opět nastínila nejdůležitější případy 

porušování dětských práv v křesťanských komunitách současnosti. Důležitým pozorováním, ke 

kterému autorka ve své práci dospěla, je skutečnost, že nejčastější případ porušování dětských práv 

z náboženských důvodů vychází nikoli z neetického chování nezodpovědných rodičů, kteří se 

prohřešují proti etickým principům vlastní víry, ale naopak z chování zbožných a nábožensky 

praktikujících rodičů, kteří chtějí pro své dítě to nejlepší.  

 V praktické části své diplomové práce se autorka zaměřila na názory křesťanských rodičů na právo 

dětí na svobodnou volbu náboženské víry. Zajímalo ji především, do jaké míry se římsko-katoličtí 

rodiče ztotožňují se zásadou svobody náboženského vyznání u dětí, tak jak ji formuluje dokument 

OSN o právech dítěte. 

 Autorčina práce má přehlednou strukturu a je přesvědčivě metodicky provedená, má také velmi 

dobrou jazykovou úroveň. Autorka zpracovala opravdu úctyhodné množství relevantní odborné 

literatury a pramenných dokumentů k tématu v českém, německém a anglickém jazyce. Vzhledem 

k tomu, že empirická zjištění, ke kterým autorka došla v praktické části své práce, nejsou východiskem 

argumentace, ale mají spíš ilustrativní funkci, není nutné vyslovovat metodické výhrady ke 

způsobu provedení autorčina empirického šetření. Skutečnost, že autorka není obeznámená se 

standardními metodami vědecké exegeze, je poněkud patrná v kapitolách, které shrnují relevantní 

biblické pasáže figurující v rozhovoru o dětských právech v judaismu a křesťanství a koranické 

pasáže, které mají stejnou funkci v islámu. 
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