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Předkládaná diplomová práce si klade za cíl prokázat, že lidskou důstojnost lze chápat jako základ a cíl  
lidských práv. Na cestě za svým cílem zkoumá dokumenty, ve kterých se vyskytuje lidská důstojnost,  
představuje základní koncepty lidských práv a hledá způsoby provázanosti těchto dvou konceptů.
Autorka,  ač  neprávnička,  věnuje  poměrně rozsáhlé  pasáže  popisu  právních  dokumentů  upravujících 
lidská  práva  a  dotýkajících  se  lidské  důstojnosti.  Je  proto  třeba  ocenit  značnou  interdisciplinaritu 
diplomové práce a snahu o uchopení  ne právě jednoduchých právních konceptů.  Pro jejich studium 
autorka použila řadu příruček psaných pro (mladé) neprávníky (Kompas, Bohouš a Dáša za lidská práva,  
Společný  svět:  Příručka  globálního  rozvojového  vzdělávání).  To  je  vzhledem  k  jejich  kvalitě  a 
srozumitelnosti naprosto pochopitelné; přesto je v nich možné najít řadu chyb a nepřesností. Proto bych,  
v případě, že by se autorka rozhodla věnovat tématu lidských práv i v budoucnosti, doporučil studium 
také více akademických publikací pojednávajících o této problematice (v tomto ohledu oceňuji použití 
kvalitního Šámalova komentáře k trestnímu zákoníku).
Pokud jde o právní reálie, dovolil bych si upozornit na několik nepřesností:

• S. 10: Evropská úmluva o lidských právech nepřiznává práva pouze občanům členských zemí, ale 
všem osobám,  které  se  nacházejí  pod  jejich  jurisdikcí;  to  má značný  význam například  pro 
migranty z neevropských zemích, kterým se nepodařilo dosáhnout na občanství dané členské 
země Rady Evropy.

• S.  10-11:  Charta  základních  práv  Evropské  unie  nebyla  do  evropských  smluv  zařazena  7. 
prosince 2000 (to byla vyhlášena ve formě deklarace), ale až vstupem Lisabonské smlouvy v 
platnost (1. prosince 2009).

• S.  12:  Listina  základních  práv  a  svobod je  součástí  ústavního  pořádku,  ale  od  roku  1993 jí 
nenáleží nadústavní právní síla, jako tomu bylo v době ČSFR. 

• S.  40:  Všeobecná deklarace lidských práv nezavázala  všechny členské státy  OSN k ochraně 
lidských  práv;  sama autorka  dále  uznává,  že  tento  „dokument  nemá faktickou  právní  sílu“.  
Domnívám se, že vhodnější formulace by byla, že deklarace sice není právně závazná, ale její 
faktický vliv je na nezávaznou deklaraci naprosto mimořádný. O tom svědčí i rozsah textu, který  
autorka této deklaraci věnovala.

• S. 43: Mezinárodní zákony (zatím) nemáme.

• S. 43: Evropský soud pro lidská práva není jedinou mezinárodní institucí, kam může jednotlivec 
poslat  stížnost proti  porušování lidských práv státem. Sama autorka dále uvádí,  že obdobný 
mechanismus funguje také u Meziamerického soudu pro lidská práva. Stížnosti je možné podávat 
také k Výboru OSN pro lidská práva a k podobným orgánům v systému OSN, které byly zřízeny k 
lepšímu uvádění mezinárodních lidskoprávních úmluv v praxi.

Pokud jde o formální stránku práce, je nutno poznamenat, že diplomová práce obsahuje poměrně vysoký 
počet překlepů a syntaktických chyb. U odkazů na manuály vytvořené kolektivem autorů by bylo vhodné 
uvádět, že jde o kolektivní dílo (např. Nádvorník a kol.). U citátů obsažených v hlavním textu nevidím 
důvod k uvádění zdroje, když je (víceméně) ta samá informace obsažena následně v poznámce pod 
čarou. U právních předpisů je vhodné uvádět odkaz pouze na číslo a název, pod kterými byl dokument 
publikován ve sbírce zákonů nebo sbírce mezinárodních smluv (není zapotřebí uvádět URL, kde je možné 
daný zákon stáhnout). U biblických citátů by bylo vhodné uvádět překlad, podle kterého je citováno. U  
delších parafrází nejde poznat, kde končí vlastní text autorky a začíná parafráze citovaného díla. I přes  
tyto výtky splňuje předložená práce formální požadavky kladené na diplomové práce, je přiměřeného 
rozsahu a čerpá z dostatečného množství české i anglickojazyčné literatury.
Kladně hodnotím propojení lidskoprávních dokumentů právního a politického charakteru s materiály a 



reáliemi  týkajícími  se  sociální  práce  a  bioetiky.  Vhodnou  volbou  je  také  ukázka  rozhodovací  praxe 
Evropského soudu pro lidská práva v souvislosti s ochranou lidské důstojnosti.
Z  diplomové  práce  je  zřejmé  dobré  porozumění  autorky  etickým otázkám v  souvislosti  s  výkonem 
pomáhajících profesí. Lze tedy konstatovat, že autorka napsáním předložené práce naplnila účel svého 
studia.

Práci doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:
1. Je v souladu s lidskými právy a lidskou důstojností chránit lidskou důstojnost jednotlivců proti 

jejich vůli?
2. Na s. 57 uvádíte bez jakéhokoliv odkazu, že se objevují i kritické hlasy, které by nejraději lidskou 

důstojnost z etických a právních argumentací vyřadily. Mohla byste objasnit, o jaké hlasy jde a 
čím je jejich pozice motivována?

3. Je možné hovořit o „právu na lidskou důstojnost“? Jaké jsou výhody a nevýhody tohoto pojetí?

V Praze dne 17. června 2012

Daniel Bartoň


