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Anotace 
Tato diplomová práce si klade za cíl prokázat, že lidskou důstojnost lze 

chápat jako základ a cíl lidských práv. Text práce je rozdělen do tří kapitol. 

První z nich, s názvem lidská důstojnost, představuje vybrané dokumenty, 

které lidskou důstojnost zaručují a případně jí poskytují konkrétní obsah. Dále 

jsou zde uvedeny biblické kořeny lidské důstojnosti a pojetí lidské důstojnosti 

v díle Immanuela Kanta. Závěr této kapitoly reflektuje diskuze o lidských 

právech z hlediska bioetiky.  

Druhá kapitola se zaměřuje na lidská práva. Jsou zde popsány principy, cíle, 

charakteristiky a systém lidských práv se zaměřením na lidskou důstojnost jako 

jejího základu. V této části je také představen postoj křesťanských církví 

k lidským právům a lidské důstojnosti. Na závěr této kapitoly je popsán vztah 

mezi sociální prací a lidskými právy.  

Závěrečná třetí kapitola je vyústěním předchozího textu. Je zde zdůvodněno, 

proč lze lidskou důstojnost nazírat jako základ lidských práv. Jsou zde 

představeny argumenty, které zdůvodňují nezbytnost lidské důstojnosti pro 

plné porozumění lidských práv. V závěru kapitoly je popsáno významné 

rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Pretty versus Spojené 

království v otázce eutanazie, které se stalo důležitým milník pro uznání lidské 

důstojnosti jako základu lidských práv.  

   

Klí čová slova 

Lidská důstojnost, lidská práva, církve, biomedicínská etika, sociální práce 
 

Summary 
Human dignity as the basis of human right's concept 

This thesis aims to show that human dignity could be understood as the 

human rights basis and aim. Theses is divided into free main chapters. First one 



 

called human dignity presents selected documents guaranteeing human dignity 

or documents providing human dignity its specific content. There are also 

presented biblical roots of human dignity and Immanuel Kant´s conception of 

human dignity. At the end of this part of thesis there is presented discussion 

about human rights from the bioethical perspective. 

Second part is focused on human rights. There are described human rights 

principles, goals, characteristics and system focusing on human dignity as their 

basis. In this part there is introduced christian church´s attitude to human rights 

and human dignity as its basis. At the end of this chapter is introduced 

relationship between social work and human rights.  

The final third chapter is a summary of the previous text. It presents reasons 

why human dignity can be seen as the basis of human rights. There are shown 

the arguments justifying the need for human dignity for a full understanding of 

human rights. At the end of the chapter there is described European Court of 

Human Rights decision in case of Pretty vs. United Kingdom which was 

standing whole on human dignity as it´s basis.  
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Úvod 

„… nejdříve přišli pro komunisty; nepromluvil jsem, protože nejsem 

komunista. Potom přišli pro Židy; nepromluvil jsem, protože nejsem Žid. 

Potom si došli pro dělníky, členy odborů; nebyl jsem odborář. Později si přišli 

pro katolíky; nic jsem neříkal, protože jsem protestant. Nakonec si přišli pro 

mě, a už nezbyl nikdo, s kým bych mohl mluvit.“1 

 

Všichni lidé se rodí obdaření stejnou lidskou důstojností. Z ní pak vyplývá 

rovnost mezi všemi lidmi. Každý člověk tak přichází na svět se stejnými právy 

i stejnými povinnostmi. Lidská důstojnost, práva a povinnosti člověku tedy 

náleží jen proto, že je lidskou bytostí. Tato tvrzení, i když jsou dnes většinou 

světa uznávaná, nebyla vždy ve společnosti přijímána. V dějinách můžeme 

nalézt řadu společností, které přiznávaly důstojnost jen příslušníkům určitých 

skupin. Ti, kterým byla přiznána důstojnost, měli oproti ostatním členům 

společnosti mnoho výsadních práv.  

Zásadním mezníkem v přiznávání práv bylo vydání Všeobecné deklarace 

lidských práv, která vyjádřila, že každý člověk má svou důstojnost a 

specifikovala svobody a práva, které jsou pro její zabezpečení nezbytná. 

Přestože je v současné době tento pohled ve společnosti široce přijímán, 

objevují se také jeho kritiky.  

V této diplomové práci si proto kladu za cíl prokázat, že lidskou důstojnost 

lze nahlížet jako základ a cíl lidských práv. Budu zde pracovat především 

s vybranými mezinárodními lidsko-právními dokumenty  a s dokumenty 

vybraných křesťanských církví. Vzhledem k zaměření  mnou 

studovaného oboru Křesťanská humanitární a pastorační práce budou některé 

                                                 
 
1 pastor Martin Niemoller 
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částí této práce prezentovány v kontextu sociální, humanitární a pastorační 

činnosti.   

V českém prostředí reflektuje lidskou důstojnost, jako základ konceptu 

lidských práv, jen velmi malý počet publikací. Tyto jsem v této práci zahrnula 

stejně jako řadu mezinárodní lidsko-právních a církevních dokumentů týkající 

se tohoto tématu. Diskuze, zda lze lidskou důstojnost chápat jako základu 

lidských práv, je nejaktuálnější v německé literatuře. Nicméně tu jsem v této 

práci vzhledem ke své nedostatečné znalosti německého jazyka neobsáhla.  

V první kapitole se zaměřím na pojem lidská důstojnost. Představím zde 

vybrané mezinárodní i české lidsko-právní dokumenty a etické kodexy, které 

lidskou důstojnost zaručují, případně jí poskytují konkrétní obsah. V této 

kapitole dále uvedu biblické kořeny lidské důstojnosti. Následně popíši pojetí 

lidské důstojnosti významného osvícenského filozofa Immanuela Kanta. Na 

závěr představím diskuzi o lidských právech z hlediska bioetiky.  

V druhé kapitole se budu věnovat současnému konceptu lidských práv. 

S ohledem na vztah lidské důstojnosti a lidských práv se zaměřím na základní 

definice, principy, cíle, charakteristiky a současný systém lidských práv. 

Představím pohled vybraných křesťanských církví na lidská práva a přiblížím 

vztah mezi sociální prací a lidskými právy. 

Ve třetí kapitole shrnu, proč je lidská důstojnost chápána jako základ 

lidských práv. Následně zde představím vybrané přístupy, které vymezují vztah 

mezi lidskými právy a lidskou důstojností. V této kapitole následně uvedu 

vybrané argumenty zdůvodňující nezbytnost lidské důstojnosti pro porozumění 

lidských práv. Na závěr této kapitoly uvedu významné rozhodnutí Evropského 

soudu pro lidská práva, které stojí na lidské důstojnosti.      
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1. Lidská důstojnost 

V následující kapitole představím vybraná pojetí lidské důstojnosti. 

Nejdříve se zaměřím na lidsko-právní dokumenty a poté na etické kodexy, 

které zaručují lidskou důstojnost. V další části představím biblické kořeny 

lidské důstojnosti. Dále stručně uvedu pojetí lidské důstojnosti osvícenského 

filozofa Immanuela Kanta. V závěru pak představím diskuzi o lidské 

důstojnosti z hlediska bioetiky.  

1.1. Lidská důstojnost v lidsko-právních dokumentech 

V této kapitole představím několik vybraných relevantních textů 

garantujících lidskou důstojnost. Nejprve se zaměřím na dokumenty vzniklé na 

mezinárodní úrovni, v Organizaci Spojených národů a v Evropské unii. Poté 

poukážu na dokument, který zaručuje zachování lidské důstojnosti v České 

republice. Na závěr uvedu vybrané lidsko-právní dokumenty vztahující se 

k určitým cílovým skupinám a oblastem, které rovněž vyžadují respekt vůči 

všeobecně platné lidské důstojnosti.  

Na mezinárodní úrovni je zásadním dokumentem Všeobecná deklarace 

lidských práv. Ta byla přijata 10. prosince 1948 generálním shromážděním 

Spojených národů a její přijetí se stalo rozhodujícím momentem v politických, 

kulturních a morálních dějinách světa. Vznikla po druhé světové válce 

jako  reakce na hrůzy a barbarské činy, které konflikt doprovázely. Deklarace 

vydala svědectví o touze po svobodě, spravedlnosti, míru a solidaritě. 

Vyjádřila, že každý člověk má svou důstojnost a specifikovala svobody a 

práva, které jsou pro ochranu důstojnosti nezbytné a snažila se je zabezpečit.2 

                                                 
 
2 Všeobecná deklarace lidských práv po padesáti letech, Prohlášení Ramseyova kolokvia, 
57 
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V tomto textu však není pojem lidská důstojnost blíže vysvětlován ani 

specifikován.   

„U v ědomí toho,  

že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů lidské 

rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,…“ (Preambule, 

Všeobecná deklarace lidských práv)3 

 

„Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou 

nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. (Článek 1, 

Všeobecná deklarace lidských práv)“4 

 

V evropském prostředí má významné postavení v oblasti lidských práv 

Rada Evropy. Jedná se o nejstarší evropskou politickou mezinárodní 

organizaci, jejímž cílem je chránit lidská práva, pluralitní demokracii a vládu 

práva. Již v prvním roce svého působení vytvořila tato organizace Evropskou 

Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. 5 Tento dokument byl 

vyhlášen 4. listopadu roku 1950.6 V dokumentu se nepracuje s pojmem lidská 

důstojnost. Text přesto přiznává v Hlavě I. každému občanu členské země 

práva a povinností související s lidskou důstojností. Jedná se především o 

právo na život, zákaz mučení, zákaz otroctví a nucené práce, právo na svobodu 

a osobní bezpečnost a řadu dalších.   

Na půdě Evropské Unie je významným dokumentem v oblasti lidských 

práv Charta základních práv Evropské unie. Ta byla do Evropských smluv 

                                                 
 
3 Valné Shromáždění Organizace spojených národů. Všeobecná deklarace lidských práv, 
Preambule. 
4 Valné Shromáždění Organizace spojených národů. Všeobecná deklarace lidských práv, 
čl. 1. 
5 Nádvorník, Společný svět – Příručka globálního rozvojového vzdělávání, 185.  
6 Rada Evropy. Evropská Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. 
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zařazena 7. prosince 2000 v Nice.7 Tento dokument sumarizuje základní 

práva občanů Evropské unie. Listina vychází z mezinárodních úmluv, 

jakými jsou například Evropská úmluva o lidských právech z roku 1950 

nebo Evropská sociální charta z roku 1989 a z dalších smluv Společenství. 

Je také založena na ústavních tradicích členských států a vydaných 

deklaracích Evropského parlamentu.8 Dokument zdůrazňuje základ tohoto 

Společenství na hodnotách lidské důstojnosti a vyžaduje vůči nim respekt.    

 

„Unie, vědoma si svého duchovního a mravního dědictví, se opírá o 

nedílné, všeobecné hodnoty lidské důstojnosti, svobody, rovnosti a 

solidarity; spočívá na zásadách demokracie a vlády práva“ (Preambule, 

Charta základních práv Evropské unie) 9 

 

„Lidská důstojnost je nedotknutelná. Musí být respektována a ochráněna.“  

(Článek 1. Lidská důstojnost, Hlava 1. Důstojnost, Charta základních práv 

Evropské unie)10 

 
V hlavě I. - Důstojnost Charty základních práv Evropské unie se hovoří o 

lidské důstojnosti vedle Článku 1. Lidská důstojnost v dalších čtyřech 

článcích, které mají tyto názvy: Právo na život, Právo na nedotknutelnost 

lidské osoby, Zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení anebo 

trestu a Zákaz otroctví a nucené práce.11   

 
V České republice je právo na lidskou důstojnost upraveno v Listině 

základních práv a svobod. Zde je občanům zaručena lidská důstojnost, ale 

                                                 
 
7 Evropská Unie, Charta základních práv Evropské unie. 
8 http://www.euroskop.cz/627/sekce/charta-zakladnich-prav-eu/, 16. 11. 2011. 
9 Evropská Unie, Charta základních práv Evropské unie, Preambule. 
10 Evropská Unie, Charta základních práv Evropské unie, čl. 1. 
11 Evropská Unie, Charta základních práv Evropské unie. 
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stále zde není přesněji specifikováno, co si pod tímto pojmem představit. 

Tato listina byla přijata 9. ledna 1990 jako ústavní zákon Československé 

federativní republiky. V současné době spadá listina do ústavního pořádku 

České republiky a náleží jí nadústavní právní síla. To znamená, že veškeré 

zákony, ústavní zákony jiné právní předpisy s ní musí být v souladu.12   

 

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a 

svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné.“ (Článek 1. Listina základních práv a svobod) 13 

  

„Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní 

čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ (článek 10 (1), Listina 

základních práv a svobod) 14  

 

Ve výše zmíněných dokumentech je již zřetelné, že lidská důstojnost není 

považována za jedno z lidských práv. Jedná se spíše o princip, ze kterého 

lidská práva vycházejí. Představené dokumenty však pojmu lidská 

důstojnost zatím nepropůjčují žádný obsah. Všechny tyto dokumenty však 

lidskou důstojnosti uznávají a vyžadují vůči ní respekt.  

Nyní představím vybrané mezinárodní dokumenty zaměřené na práva 

osob se zdravotním postižením, na lidská práva v otázce biomedicíny, lidská 

práva umírajících, která také zdůrazňují a zaručují ochranu a respekt vůči 

lidské důstojnosti a Hlavu III. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální 

oblasti v Trestním zákoníku České republiky. Některé z těchto dokumentů 

již dávají pojmu lidské důstojnosti konkrétnější obsah.      

                                                 
 
12 Nádvorník, Společný svět – Příručka globálního rozvojového vzdělávání, 185. 
13 Předsednictvo České národní rady, Listina základních práv a svobod, čl. 1. 
14 Předsednictvo České národní rady, Listina základních práv a svobod, čl. 10. 
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Úmluva o právech osob se zdravotním postižením je dokumentem 

Organizace spojených národů, který vstoupil v platnost 3. května 2008. 

Cílem tohoto dokumentu je ochránit osoby se zdravotním postižením před 

všemi druhy diskriminace a zajistit jim občanská, politická, ekonomická, 

sociální a kulturní práva. Dokument zároveň zaručuje prosazování úcty 

k  přirozené lidské důstojnosti.15    

 

„…diskriminace jakékoli osoby na základě zdravotního postižení je 

porušením přirozené důstojnosti a hodnoty lidské bytosti,…“(Preambule, 

bod h), Úmluva o právech osob se zdravotním postižením)16 

 

„…komplexní a ucelená mezinárodní úmluva na podporu a ochranu práv a 

důstojnosti osob se zdravotním postižením přispěje významným způsobem k 

odstranění hlubokého sociálního znevýhodnění osob se zdravotním postižením 

a na základě rovných příležitostí podpoří jejich účast ve všech oblastech 

občanského, politického, hospodářského, sociálního a kulturního života v 

rozvinutých i rozvojových zemích…“ (Preambule, bod y), Úmluva o právech 

osob se zdravotním postižením)17 

 

Z této části lze vyčíst, že sociální znevýhodnění je považováno za porušení 

lidské důstojnosti. Lidská důstojnost a lidská práva jsou tedy důvodem k 

odstranění sociálního znevýhodnění. Lidská důstojnost a lidská práva jsou pak 

                                                 
 
15 http://www.helpnet.cz/dokumenty/mezinarodni-dokumenty/33878-3, 16. 11. 2011. 
16Valné Shromáždění Organizace spojených národů, Úmluva o právech osob se zdravotním 
postižením, Preambule. 
17Valné Shromáždění Organizace spojených národů, Úmluva o právech osob se zdravotním 
postižením, Preambule. 
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dále podkladem pro rovné příležitosti a participaci ve všech životních 

oblastech. 18  

 

„Ú čelem této úmluvy je podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné 

užívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se 

zdravotním postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti.“ 

(Článek 1, Úmluva o právech osob se zdravotním postižením) 19 

 

Dalším dokumentem, který pracuje s pojmem lidská důstojnost, je 

Úmluva o lidských právech a biomedicíně. Ta byla vyhlášena Radou Evropy 

4. dubna 1997.20 Úmluva zajišťuje právo na sebeurčení každého jednotlivce. 

Upřednostňuje ochranu prospěchu jednotlivce před zájmy komerčního 

využití i výzkumu. Zdůrazňuje význam lidské důstojnosti a svébytnosti 

všech lidí, ale opět pojem lidská důstojnost hlouběji nedefinuje. 21 

 

„Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských 

bytostí a každému bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní 

práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.“ (Článek 1, 

Úmluva na ochranu lidských práv a biomedicíně) 22 

 

Dalším mezinárodním dokumentem je Doporučení Rady Evropy 1418/1999 

O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících. 

Text tohoto Doporučení byl přijat 25. června 1999 na Parlamentním 

                                                 
 
18 Milfait, Lidská důstojnost. Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
19Valné Shromáždění Organizace spojených národů, Úmluva o právech osob se zdravotním 
postižením, čl. 1. 
20 http://www.helcom.cz/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2005020124, 16. 11. 2011. 
21http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1108, 
18. 11. 2011. 
22 Rada Evropy, Úmluva o lidských právech a biomedicíně, čl. 1. 
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shromáždění. Dokument zdůrazňuje práva osob, která jsou závislá na 

poskytované péči. V celém textu Doporučení se na rozdíl od výše zmíněných 

dokumentů již hlouběji pracuje s pojmem lidská důstojnost. Upřesňují se zde 

výrazy jako ohrožení, respekt a ochrana lidské důstojnosti nevyléčitelně 

nemocných nebo umírajících osob. 

 

„Posláním Rady Evropy je chránit důstojnost všech lidí a práva, která z 

ní lze odvodit.“ (Článek 1, Doporučení rady Evropy 1418/1999 o ochraně 

lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících)23 

 

„Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných 

a umírajících osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech 

obdobích života. Respekt a ochrana nacházejí svůj výraz v poskytnutí 

přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku důstojné umírání.“ (Článek 5, 

Doporučení rady Evropy 1418/1999 o ochraně lidských práv a důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných a umírajících)24 

   

Ze sdělení o nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech fázích života nám 

vyplývá závěr, podle kterého žádný znak ani fáze období života nesmí být 

kritériem pro nepřiznání nebo odebrání lidsko-právního statusu lidské 

důstojnosti.25   

Článek 7 Doporučení dále hovoří o faktorech, které v současné době 

ohrožují základní práva odvozena z důstojnosti nevyléčitelně nemocných nebo 

umírajících osob. Jedná se například o nedostatečnou dostupnost paliativní 

                                                 
 
23 Rada Evropy, Doporučení rady Evropy 1418/1999 „o ochraně lidských práv a důstojnosti 
nevyléčitelně nemocných a umírajících, čl. 1.  
24 Rada Evropy, Doporučení rady Evropy 1418/1999 „o ochraně lidských práv a důstojnosti 
nevyléčitelně nemocných a umírajících, čl. 5. 
25 Milfait, Lidská důstojnost. Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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péče, zanedbávání léčby fyzického utrpení, neohleduplnost vůči 

psychologickým, spirituálním a sociálním potřebám, obavami nemocného ze 

ztráty autonomie, sociální diskriminace a řada dalších faktorů.  

V Článku 8 Doporučení jsou stanovena nebezpečí a obavy, se kterými 

mohou být terminálně nemocní nebo umírající lidé konfrontování. Jedná se o 

umírání s nesnesitelnými symptomy, prodlužování umírání v terminálním 

stádiu proti vůli umírajícího, umírání o samotě a zanedbání a se strachem být 

sociální zátěží a řada dalších.  

Článek 9 Doporučení žádá členské státy, aby ve všech ohledech 

respektovaly a chránily důstojnost nevyléčitelně nemocných nebo umírajících 

lidí takto: uznáním nároku na komplexní paliativní péči a příslušná opatření, 

ochrana práva na sebeurčení, zachováním předpisu, který zakazuje úmyslné 

usmrcení nevyléčitelně nemocných nebo umírajících osob.  

V závěru dokumentu je zdůrazňováno právo na život, vztahující se zejména 

k nevyléčitelně nemocným nebo umírajícím osobám. Členské státy zde 

garantují, že „nikdo nemá být úmyslně zbaven života“. Uznává se zde, že přání 

umírající nebo nevyléčitelně nemocné osoby zemřít, v žádném případě 

nezakládá právní nárok na smrt z ruky jiné osoby.  26    

 

Zde bych ještě krátce zmínila Trestní zákoník České republiky a jeho Hlavu 

III. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Hovoří se zde o 

trestných činech, které se lidské důstojnosti dotýkají pouze ve sféře pohlavní.  

Text uvádí všechny sexuální trestné činy, při kterých společnost s důrazem na 

zajištění práv a svobod zejména žen a dětí především v oblasti pohlavního 

života poskytuje zvýšenou ochranu lidské důstojnosti v oblasti sexuálních 

vztahů.  Jedná se o znásilnění, sexuální nátlak, pohlavní zneužití, soulož mezi 

                                                 
 
26 Rada Evropy, Doporučení rady Evropy 1418/1999 „o ochraně lidských práv a důstojnosti 
nevyléčitelně nemocných a umírajících, čl. 9.  
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příbuznými, kuplířství, prostituce ohrožující mravní vývoj dítěte, šíření 

pornografie, výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte 

k výrobě pornografie. 27  

Většina lidsko-právních dokumentů, ať už na úrovni světové, evropské, 

případně české nějakým způsobem staví práva osob na lidské důstojnosti. Tuto 

záruku vůči všeobecné lidské důstojnosti nacházíme většinou v úvodních 

ustanoveních těchto dokumentů, ať už v preambulích nebo úvodních článcích.  

Toto umístění potvrzuje význam a důležitost této všeobecně platné hodnoty – 

lidské důstojnosti. Většina těchto dokumentů však hlouběji s pojmem lidská 

důstojnost nepracuje a neposkytuje ji konkrétní obsah. V otázce lidské 

důstojnosti je proto významným dokumentem Doporučení Rady Evropy č. 

1418/1999 O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a 

umírajících, které pojem lidská důstojnost konkrétněji rozvíjí. 

1.2. Lidská důstojnost v etických kodexech a dokumentech 
významných pro sociální, pastorační a humanitární práci  

V předchozí kapitole jsem představila několik vybraných dokumentů, které 

zdůrazňují význam a důležitost lidské důstojnosti v otázce lidských práv. 

V této kapitole se zaměřím na texty přímo související s oborem mého studia, 

tedy dokumenty týkající se sociální, pastorační a humanitární práce, které 

rovněž pracují s pojmem lidská důstojnost.  

Mezinárodní etický kodex sociální práce vytvořený International Federation 

of Social Workers (IFSW – Mezinárodní federace sociálních pracovníků) a 

International Association of Schools of Social Work (IASSW – Mezinárodní 

asociace vzdělavatelů v sociální práci) klade důraz na etické uvědomění jako 

                                                 
 
27 Šámal a kol., Trestní zákoník II Komentář, 1647. 
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na nutnou součást odborné praxe sociálních pracovníků. Dokument identifikuje 

respekt k hodnotě a lidské důstojnosti jako základ sociální práce.28   

„Sociální práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a 

na právech, která z toho vyplývají. Sociální pracovníci podporují a chrání 

fyzickou, duševní, emocionální a duchovní integritu a blaho každého 

člověka.“(4. Principy, Mezinárodní etický kodex sociální práce)29 

 

V tomto textu je důležité zdůraznit sdělení, že prává vycházejí z důstojnosti 

všech lidí. V úvodní definici sociální práce je pak vyjádřeno, že:  

 

„…základem sociální práce jsou principy lidských práv a sociální 

spravedlnosti“(2. Definice sociální práce, Mezinárodní etický kodex sociální 

práce)30 

 

Článek 3 etického kodexu dále stanoví relevantnost lidsko-právních 

dokumentů pro praxi sociálního pracovníka. Zdůrazňuje především tyto 

dokumenty: Všeobecnou deklaraci lidských práv, Chartu lidských práv 

Spojených národů a další mezinárodní deklarace a úmluvy. Tyto mezinárodní 

deklarace a úmluvy o lidských právech jsou obecnými standardy. Na základě 

těchto textů můžeme říci, že sociální práce chápe lidskou důstojnost jako 

základ lidských práv.31 

Bližší konkretizaci pojmu lidská důstojnost můžeme spatřit v části zaměřené 

na Lidská práva a lidská důstojnost. V této části zdůrazňuje Mezinárodní etický 

kodex sociální práce tyto principy: 

1. Respektovat právo na sebeurčení 

                                                 
 
28 Mezinárodní etický kodex sociální práce, 1. 
29 Mezinárodní etický kodex sociální práce, 2. 
30 Mezinárodní etický kodex sociální práce, 1. 
31 Milfait, Lidská důstojnost. Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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2. Podporovat právo na participaci 

3. Jednat s každým člověkem jako s celostní bytostí 

4. Identifikovat a rozvinout silné stránky32 

 

V českém prostředí existuje Etický kodex sociálních pracovníků České 

republiky. Ten se přímo neodvolává na Mezinárodní etický kodex sociální 

práce, ale podobně jako on zdůrazňuje relevantní dokumenty pro praxi 

sociálního pracovníka a stanoví etické zásady. 

 

„Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a 

sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských 

práv u skupin a jednotlivců tak, jak jsou vyjádřeny v dokumentech relevantních 

pro praxi sociálního pracovníka, a to především ve Všeobecné deklaraci 

lidských práv, Chartě lidských práv Spojených národů a v Úmluvě o právech 

dítěte a dalších mezinárodních deklaracích a úmluvách....“ (Etické zásady, 

Etický kodex sociálních pracovníků České republiky)33 

 

V části zaměřené na etické chování sociálního pracovníka ve vztahu ke 

klientovi zdůrazňuje kodex ochranu lidské důstojnosti a lidských práv.34 

Dokument však hlouběji nespecifikuje obsah pojmu lidská důstojnost.  

 

„Sociální pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva svých 

klientů.“ 35 

 

                                                 
 
32 Mezinárodní etický kodex sociální práce, 2. 
33 Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, 1. 
34 Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, 1. 
35 Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, 1. 
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O důrazu na zachování lidské důstojnosti osob v českém prostředí svědčí 

také Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zde je mezi Základními 

zásadami stanoveno: 

 
„...Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních 

služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob...“36 

 

V pastorační činnosti je pro tuto práci významná Pastorální konstituce o 

církvi v dnešním světě Gaudium et spes z II. vatikánského koncilu. 1. kapitola 

dokumentu se věnuje tématu lidské důstojnosti. Tato kapitola uznává pravou 

důstojnost člověka na základě jeho stvoření k obrazu Božímu. Dokument dále 

zdůrazňuje v otázce důstojnosti člověka vztah s Bohem. 37 

 

„D ůstojnost člověka tedy vyžaduje, aby oslavoval Boha ve svém těle a 

nedovolil mu přisluhovat nezřízeným náklonnostem jeho srdce.“ (Článek 14, 

Podstatné složky člověka, Gaudium et spes)38 

 

Dokument dále vyzdvihuje vznešenost svobody ve vztahu k lidské 

důstojnosti. Člověk by měl jednat na základě vnitřního osobního přesvědčení a 

odpoutat se od každodenních vášní. Tímto způsob může člověk dosáhnout 

důstojnosti.  

 

„D ůstojnost člověka tedy vyžaduje, aby jednal podle vědomé a svobodné 

volby, to znamená hýbán a podněcován z nitra osobním přesvědčením, a ne ze 

slepého vnitřního popudu nebo pouze z vnějšího donucení. Této důstojnosti 

člověk dosahuje tím, že se osvobozuje z každého zajetí vášní, směřuje k svému 
                                                 
 
36 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách §2 (2).   
37 Gaudium et spes, čl. 18-30. 
38 Gaudium et spes, čl. 14. 
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cíli svobodnou volbou dobra a účinně a s vynalézavou přičinlivostí si obstará 

vhodné prostředky.“ (Článek 17, Vznešenost svobody, Gaudium et spes)39 

Zakotvení lidské důstojnosti vycházející ze stvoření člověka k obrazu 

Božímu je v českém prostředí zdůrazněno v dokumentu Prohlášení církví a 

náboženských společností v České republice k problematice eutanazie a 

doprovázení umírajících.  

 
„Lidská důstojnost je pro nás zakotvena ve víře v Boha a v božský akt 

stvoření.“40 

 
V humanitární pomoci je respekt vůči lidské důstojnosti vyjádřen jako jeden 

z hlavních cílů tohoto druhu pomoci. Humanitární pomoc usiluje o obnovení 

důstojného života do podoby, jakou měl před katastrofou. V Humanitární 

chartě se humanitární organizace, které poskytují pomoc osobám zasaženým 

přírodní katastrofou nebo ozbrojeným konfliktem zavazují k dodržování 

základních humanitárních principů. První z principů, který je zde stanoven se 

nazývá „Právo na důstojný život“. Tento princip se odkazuje na Všeobecnou 

deklaraci lidských práv, Ženevské konvence a řadu dalších ustanovení 

mezinárodního práva. V dokumentu se nepracuje s pojmem lidská důstojnost, 

ale s termínem důstojný život. Ten je specifikován v 1. principu Právo na 

důstojný život v Humanitární chartě. 41  

 
„Toto právo se odráží v ustanoveních zákonů týkajících se práva na život, 

na odpovídající životní úroveň a na ochranu od krutého, nelidského nebo 

                                                 
 
39 Gaudium et spes, čl. 17. 
40 Prohlášení církví a náboženských společností v české republice k problematice eutanazie 
a doprovázení umírajících, 1. 
41 Projekt Spere, Humanitární charta a minimální standardy pro humanitární pomoc, 4. 
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ponižujícího zacházení či trestání.“ (Právo na důstojný život, Humanitární 

charta)42 

 
Lidská důstojnost je zásadní hodnota, přičemž respekt k ní je vyžadován v 

zásadních dokumentech týkající se sociální, pastorační a humanitární práci. 

Sociální práce je dokonce obor založený na respektu k hodnotě a důstojnosti 

všech lidí. Mezinárodní etický kodex sociální práce již také pojmu lidská 

důstojnost vymezuje konkrétní obsah. Pastorační texty se více zabývají 

zakotvením lidské důstojnosti, které spatřují ve stvoření člověka podle Božího 

obrazu a podobenství.    

1.3. Biblické kořeny lidské důstojnosti 

Kořeny biblického pojetí lidské důstojnosti můžeme spatřovat ve zprávě o 

stvoření světa. Křesťanské pojetí všeobecné lidské důstojnosti totiž vychází ze 

stvoření člověka podle obrazu a podoby Boha. Člověk je stvořen k obrazu 

Božímu a podobenství a je mu dána vláda nad světem. Tento biblický příběh, 

který pojednává o stvoření člověka, nalezneme na počátku knihy Genesis.  

 
„I řekl Bůh: „u čiňme člověka, aby byl našim obrazem podle naší podoby. Ať 

lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad 

celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ 

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem 

Božím, jako muže a ženu je stvořil. 

A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. 

Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade 

vším živým, co se na nebi hýbe.“  43 

                                                 
 
42 Projekt Spere, Humanitární charta a minimální standardy pro humanitární pomoc, 4. 
43 Gn, 1, 26 – 28. 
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Tento text Starého zákona patří k základním zdrojům odborně nazvaného 

„učení o člověku“. Jedná se o nauku o obrazu či podobenství (imago Dei), ve 

které je člověk chápán jako Bohu blízký a jemu podobný partner.44 Bůh si 

přeje, aby člověk vládl nad všemi živými bytostmi. Touto „vládou“ člověka 

nad světem se vyjadřuje jeho podobnost s Boží láskou a Božím Bytím.45  

Člověk má v prostoru stvoření zvláštní místo. Je vrcholem stvoření. Lidská 

bytost je korunována „slávou a důstojností“46.47 Chápání člověka jako „Božího 

obrazu“ poukazuje na to, že prostřednictvím člověka se projevuje Bůh. 

Můžeme říci, že člověk je zjevením Boha ve světě. Člověk má tedy být podle 

Stvořitelových úmyslů nejdokonalejším obrazem Otce ve světě, zjevením 

„otcovské lásky“, které vytváří a přináší spásu.48  

Každému člověku tak náleží jedinečná důstojnost. Tato důstojnost je 

univerzální. Platí, že člověk je ve své úplnosti stvořen jako Boží obraz bez 

ohledu na svůj intelekt, kvality, pohlaví, rod, národní příslušnost, náboženství 

nebo třídu.49  

 
Člověk byl stvořen jako muž a žena. Tím Genesis poukazuje na fakt, že 

člověk nebyl stvořen jako izolovaná bytost, ale byl uveden do vztahu 

s partnerem opačného pohlaví. Existuje ve vztahu k ostatním osobám, k Bohu, 

ke světu a k sobě samému. Je tedy bytost vztahová.50 

Bůh stvořil muže a ženu jeden pro druhého. Oba mohou ve svém protějšku 

najít „druhé já téhož lidství“. Jsou si dokonale rovni. I když je mužské a ženské 

pohlaví rozdílné, jedná se o dva výrazy stejné podstaty. Tyto výrazy mají 
                                                 
 
44 Trojan, Idea lidských práv v české duchovní tradici, 17 – 18.  
45 Boublík, Teologická antropologie, 31-32. 
46 Ž 8, 6. 
47 Anzenbacher, Křesťanská sociální etika, 16. 
48 Boublík, Teologická antropologie, 32. 
49 Anzenbacher, Křesťanská sociální etika, 16. 
50 Společenství a služba lidská osoba stvořená k Božímu obrazu., 13 – 14. 
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společný původ. Ze společného původu pohlaví vyplývají důsledky pro 

utváření vztahu muže a ženy ve všech oblastech soužití. Tento vzájemný vztah 

a rozdělení rolí mezi pohlavími musí odpovídat osobní důstojnosti muže i ženy.  

Jejich vztah by měl být založen na partnerství. Model partnerství by se měl 

používat, jak na individuální vztahy, tak na společenské řády a struktury. Toto 

uspořádání vylučuje jakýkoliv druh podřízenosti nebo nadřazenosti, který by 

byl spojen s upíráním práv, vlastní zodpovědnosti, poručnictvím nebo 

zbavením svéprávnosti. Model participace vyžaduje nové a flexibilní 

přiřazování práv pro obě pohlaví ve všech oblastech života, včetně vzdělání, 

práce, veřejných úřadů a pozic.51  

Partnersko-participační vztah se v sociální etice ukazuje jako spravedlivější 

uspořádání mezi mužem a ženou. Zároveň se jedná o klíčovou otázku 

rozvojové politiky orientované na chudobu, ve smyslu utváření lidsky 

důstojných životních podmínek pro všechny ženy, muže i děti. Toto uspořádání 

vyžaduje společenské odmítání jakékoliv formy násilí ve vztazích mezi muži a 

ženami, ve kterých jsou ženy degradovány na pouhý objekt sexuálních žádostí 

nebo k demonstrování mužské moci. 52 

 

Z Božího daru stvoření vyplývají pro člověka morální důsledky. Jedná se o 

důstojnost, vděčnost, důvěru, vzájemné vztahy, úctu k lidskému životu a jeho 

ochrana a řada dalších. Důstojnost člověku poskytuje nezcizitelná práva, ale 

zároveň mu ukládá obrovskou odpovědnost. Na straně jedné se jedná o dar, ale 

je to zároveň také úkol. Vláda člověka ve světě nesmí ohrožovat lidi a vláda 

člověka nad člověkem (ovládání) falšuje obraz Boha. Z toho vyplývá velká 

úcta ke každému člověku a tedy i vzájemná úcta. Ta není reakcí na tělesné, 

                                                 
 
51 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
52 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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duševní nebo mravní hodnoty člověka. Láska k bližnímu se tedy vztahuje nejen 

na ctnostné a moudré, ale i na zlé, nerozumné a neinteligentní.53  

Původ důstojnosti člověku zároveň určuje, jaký by měl mít vztah k sobě 

samému. Člověk totiž musí zacházet nejen s druhými jako s obrazem Boha, ale 

také sám se sebou. Nejvyšším imperativem židovské zbožnosti je proto 

„zacházej se sebou jako s obrazem Boha!“54 Svátost jako významná Boží 

vlastnost se tak může stát také vlastností lidskou. Co je lidské, se proto může 

stát skrze účast na božském životě, svatým. Každý člověk se tak může a měl by 

se považovat za drahocenný jako celý svět, a proto se vyvarovat hříchu. 

Hospodin tak utváří i současného člověka, aby se stal člověkem skutečným a 

nesl jeho podobu. 55 Dar obrazu a podobenství Boha nemůže člověk ztratit. 

Stejně tak lidské důstojnosti nemůže být člověk zbaven, ať už je způsob jeho 

života jakkoliv znetvořen, deformován, zkreslen, i když jej utvářejí zraňující 

tělesně-emocionální praktiky (například pachatele, bezdomovce). Bez této 

důstojnosti by totiž byl člověk doslova svlečen ze svého bytí. Toto chápání 

člověka jako důstojné bytosti nám tedy poskytuje univerzální koncept proti 

ponížení člověka. 56  

Za žádných okolností tak není možné ztratit před Bohem svou důstojnost. 

Naopak Boží opce pro člověka, zejména ty, jejichž důstojnost je porušena 

představuje existenciální základ pro prosazení myšlenky lidské důstojnosti.57 

Všichni lidé mají stejnou přirozenost a původ, protože byli obdařeni rozumem 

a stvořeni k Božímu obrazu. Zároveň mají prostřednictvím Ježíše Krista stejné 

božské povolání a určení.  

 

                                                 
 
53 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
54 Lv 19,2.  
55 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
56 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
57 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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„Proto je třeba, aby se stále více uznávala základní rovnost všech.“58  

 

Pouze Kristus je vrcholným obrazem Otce. Nám je určeno podílet se na jeho 

obrazu.59 Skrze něj může člověk nejlépe poznat, jak najít sebe samotného a 

svou identitu. Lze ji nalézt účastí na novém stvoření, svém znovuzrození. 

Všichni jsou tak povolání, aby se uskutečňovali jako lidé.60  

 

„Žádným lidským zákonem se nemůže tak dobře zabezpečit osobní 

důstojnost a svoboda člověka jako Kristovým evangeliem, svěřeným církvi. 

Evangelium totiž zvěstuje a vyhlašuje svobodu Božích dětí, zavrhuje každé 

otroctví, které koneckonců pochází z hříchu, (Srov. Řím 8,14-17.)) má v úctě 

důstojnost svědomí a jeho svobodné rozhodování, neustále vybízí ke znásobení 

všech lidských hřiven pro službu Bohu i pro dobro lidí a všechny doporučuje 

lásce všech.“ (Podpora, kterou se církev snaží poskytnout jednotlivcům, 

Gaudium et spes)61 

 

V Ježíši Kristu nalézáme vrcholný cíl a nejvyšší naplnění svého života. 

Kristus se pro nás stává vzorem pravého lidského bytí a ukazuje nám, jak 

vypadá život ve svobodě, lásce, spravedlnosti a solidaritě. Vírou v Krista se 

lidé stávají Božími dětmi. Toto přijetí za Boží dcery a syny člověka proměňuje 

a umožňuje mu následovat Ježíše Krista.62  

 

                                                 
 
58 Gaudium et spes, 29. 
59 Boublík, Teologická antropologie, 68. 
60 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
61 Gaudium et spes, 41. 
62 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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„Tu svobodu nám vydobyl Kristus. Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe 

znovu vložit otrocké jho.“ 63 

 

Důstojnost osoby je tedy v Novém zákoně vyjádřena myšlenkou člověka 

jako dítěte Božího.64  

Stvoření člověka podle obrazu a podoby Boha bylo v dějinách vykládáno 

různými způsoby. Patristická teologie vytyčila dva hlavní směry výkladu. 

Kristologický, jehož zástupcem byl Origenes, tvrdící, že Kristus je jediným 

dokonalým obrazem Otce. Druhý směr – trinitární, vyjádřený Augustinem, učí, 

že člověk je obrazem Nejsvatější Trojice. Svým poznáním Boha a láskou 

k němu člověk napodobuje a reprodukuje život Boží.65  

 

Kořeny lidské důstojnosti spatřujeme v Bibli ve zprávě o stvoření světa, při 

kterém je člověk stvořen podle Božího obrazu a podobenství. Člověk je 

vrcholem stvoření a má ve světě výsadní postavení, protože jeho 

prostřednictvím se projevu Bůh. Každý člověk je tak obdařen důstojností, která 

je univerzální a nelze ji ztratit. Z této důstojnosti pak vyplývá úctu ke všem 

lidem i k sobě samotnému 

1.4. Kantovo pojetí lidské důstojnosti 

Další významné pojetí lidské důstojnosti podává německý osvícenský 

filozof Immanuel Kant ve své knize Základy metafyziky mravů. Ten formuluje 

třetí znění kategorického imperativu takto:  

 

                                                 
 
63 Gal 5, 1.  
64 Rotter, Osoba a etika, 10. 
65 Boublík, Teologická antropologie, 31-32. 
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„… jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého 

druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek“66.   

 
Požadavek, abychom osobu užívali vždy jako prostředek, nevylučuje, 

abychom ji použili také jako prostředek. Kant zdůrazňuje, abychom ji neužívali 

pouze jako prostředek. Například svobodná pracovní síla využívá člověka jako 

prostředku k dosažení určitého cílu. Lidé si mohou být vzájemně prostředkem, 

ale vždy musí být zároveň uznávány jako účely o sobě.67  

Kantova formulace stanoví osobě povinnosti jak k sobě samému, tak 

povinnosti k druhým.68 Člověk má k druhým povinnost úcty. Tu porušují 

neřesti jako pýcha, pomluva a potupa. Úcta a láska jsou nejblíže spojeny 

v přátelství. To je ve své dokonalosti spojením dvou lidí v lásce a úctě.69  

 

Podle Kanta má v říši účelů vše buď nějakou cenu, nebo důstojnost. Tržní 

cenu má to, co se vztahuje k obecným lidským náklonnostem a potřebám. 

Naproti tomu vše, co tvoří podmínku, za níž může být něco výhradně účelem 

samo o sobě, nemá pouze relativní hodnotu, tedy nějakou cenu. Má hodnotu 

vnitřní, což znamená důstojnost.70  

Člověka nemůže nikdo použít jako pouhý prostředek, ale vždy musí být 

použit jako cíl. V tom spočívá jeho důstojnost, která jej pozdvihuje nad ostatní 

bytosti.71 Důvodem důstojnosti je podle Kanta mravní autonomie člověka tzn. 

možnost podřídit se mravnímu zákonu ve svobodě, tedy moci být mravním. 

Mít důstojnost pro něj znamená vlastnit nárok nebýt instrumentalizován v jádru 

                                                 
 
66 Kant, Základy metafyziky mravů, 91.  
67 Anzenbacher, Úvod do etiky, 57-58. 
68 Anzenbacher, Úvod do etiky, 57. 
69 Stőring, Malé dějiny filozofie, 308. 
70 Kant, Základy metafyziky mravů, 97. 
71 Stőring, Malé dějiny filozofie, 308. 
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své osoby.72 Důstojnost osoby tedy vychází z faktu, že neposlouchá žádný 

zákon než ten, který si sama stanovila.  

1.5. Lidská důstojnost a bioetika 

V následující kapitole představím diskuzi, která se v současné době vede o 

lidské důstojnosti z hlediska bioetiky. Představím různé pohledy na to, kdy 

člověk lidskou důstojnost získává a v jakém okamžiku o ni přichází.  

Lidský život představuje z hlediska biologie fenomény, které se odehrávají 

na různých úrovních od buňky přes jednotlivé části (orgány) až k samotnému 

celku (organismu). Od života na nižších úrovních se lidský život liší 

psychikou, personalitou, tělesností a sociálně komunikačními aspekty. Tyto 

dimenze však existují v neoddělitelné jednotě. Lidský život je něčím 

posvátným, co zasluhuje úctu a respekt.73    

Otázka, kdy se lidský plod stává člověkem a tedy nositelem lidské 

důstojnosti, se nejčastěji objevuje při diskuzi o přípustnosti potratu. Zastánci 

legálního potratu považují potrat za přípustný, protože podle jejich mínění není 

plod člověkem a proto nemá právo na život. Příznivci této teorie nepochybují o 

lidském právu na život, které by mělo být respektováno. Jejich postoj se však 

liší v právu na život plodu. Plody podle nich nejsou racionálními stvořeními 

ani společenskými bytostmi a proto právo na život nemají. Za morální 

rozdílnosti mezi lidským životem a plodem považují tyto vlastnosti: trvalé 

uvědomování si sebe sama, emoce, schopnost pociťovat bolest, plánovat cíle.  

Na druhé straně odpůrci potratů tvrdí, že život vzniká okamžikem početí a 

plod je lidská bytost, protože vypadá jako novorozenec, má lidský genetický 

                                                 
 
72Milfait, Fundamentální eticko-lidskoprávní principy etických kodexů sociálních 
pracovníků, 66. 
73 Ondok, Bioetika, biotechnologie a biomedicína, 26. 
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kód a proto i právo na život. Příznivci této teorie považují za zdroj morální 

rozdílnosti biologické charakteristiky.74  

Pokud přistoupíme na předpoklad, že má-li jedna osoba práva, má druhá 

osoba povinnosti, které se k těmto právům vztahují, pak se diskuze o právech 

stává také diskuzí o povinnostech. Podle asentistického pohledu vznikají 

morální povinnosti až převzetím specifickým závazků. Právo na život by tak 

mohlo vzniknout za předpokladu, že někdo tento závazek převezme. 

Asentistický pohled tak povoluje potrat plodu, dřív než mu rodiče udělí 

práva.75 

Přístup Římsko-katolické církve vychází z názoru, že oplodněním vajíčka 

vzniká nový život, který se samostatně vyvíjí. Lidský život by se z něj nikdy 

nestal, pokud by jím nebyl hned od počátku. S tím souhlasí i moderní genetická 

věda. Je dokázáno, že už od prvního okamžiku je stanoven program, čím tento 

jedinec bude a jaké bude mít charakteristické rysy. Římsko-katolický postoj 

vyžaduje již od početí respekt, který náleží lidské bytosti, která je chápaná jako 

jediná tělesně-duševní celistvost.76 Podle Kongregace pro nauku víry musí být 

„…důstojnost osoby přiznána každému člověku od početí až po přirozenou 

smrt.“77 

 

Nejasnost vymezení, kdy již hovoříme o důstojné lidské bytosti, spočívá 

v  obtížné otázce začátku lidského života. Mezi filozofy a teology je velký 

problém se ujednotit na definici lidství a osoby člověka jeho práv.78  

V diskuzi o lidské důstojnosti vyvstává otázka, zda je možné v důsledku 

zdravotního stavu o lidskou důstojnost přijít. Zde se objevuje otázka, jestli má 

                                                 
 
74 Thomasma, Od narození do smrti, 73 – 75. 
75 Thomasma, Od narození do smrti, 76 – 77. 
76 Ondok, Biotika, biotechnologie a biomedicína, 96 - 97 . 
77 Kongregace pro nauku víry, Instrukce Dignitas personae O některých otázkách biotiky, 7.   
78 Ondok, Bioetika, biotechnologie a biomedicína, 101.  
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lékař v takové situaci právo svým aktivním zákrokem ukončit život člověka, 

který pokládá za nehodný žití nebo jeho udržování.79 Narážíme zde na 

problematiku eutanazie80. Podle Světové lékařské asociace (World Medical 

Association – WMA) je eutanazie: „vědomé a úmyslné provedení činu 

s jasným záměrem ukončit život jiného člověka za následujících podmínek: 

jednající ví o stavu této osoby a o jejím přání zemřít a páchá tento skutek 

s prvořadým úmyslem ukončit život této osoby; a skutek je proveden se 

soucitem a bez osobního zisku“.81 V současné době eutanazie není v žádné 

zemi legální, jedinou výjimku tvoří Holandsko, kde je od roku 2000 určitá 

forma eutanazie povolena. Argumenty pro eutanazii můžeme rozdělit na 

objektivní a subjektivní. Za subjektivní kritérium považujeme povinnost lékaře 

respektovat přání pacienta (u kómatických pacientů jeho dřívější postoj, 

případně názor jeho nejbližších a opatrovníků). Za objektivní důvod pak může 

být považován například soucit s těžkým utrpením umírajícího a jeho právo na 

důstojný způsob smrti.82  

 

Princip lidské důstojnosti je důležitým kritériem u většiny etických 

rozhodnutí, ať už se jedná o ochranu vznikajícího života (problémy týkající se 

umělého přerušení těhotenství) nebo jeho ukončení (problémy eutanazie). Je to 

zásadní východisko při posuzování etické kvality medicínských zásahu 

(například oplodnění „in vitro“, umělé oplodnění, genová technologie, 

transplantace, experimenty člověkem apod.). Princip lidské důstojnosti 

napomáhá při správném vymezení smyslu lidské sexuality a etickém 

zhodnocení jejich forem. Jedná se pravděpodobně o nejobecnější princip 

                                                 
 
79 Rotter, Důstojnost lidského života, 93. 
80 Řecký termín eu-thanos znamená podle své etymologie „dobrou smrt“  
81 Munzarová, Proč ne eutanazii, 19. Podle World Medical Association (Williams, JR): 
Medical Ethics Manual,, 134. 
82 Ondok, Bioetika, biotechnologie a biomedicína,61.  
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bioetiky, který je zahrnut a předpokládán i v některých dalších bioetických 

principech.83   

 
 

                                                 
 
83 Ondok, Bioetika, biotechnologie a biomedicína, 61 – 62. 
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2. Lidská práva 

„Lidská práva odpovídají rozumu i požadavku svědomí. Neodmyslitelně 

patří k člověku. Lidská práva jsou práva, která náleží každému člověku právě 

proto, že je člověkem. My všichni jsme lidé, všichni mámě nárok na lidská 

práva. Jedno bez druhého by nemělo smysl.“ 84 

 
 
V následující kapitole se zaměřím na současný koncept lidských práv. 

Nejprve představím základní definice, charakteristiky, cíle a principy týkající 

se lidských práv. Dále uvedu nejrozšířenější způsob dělení lidských práv a 

představím současný systém lidských práv. Následně se zaměřím na pohled 

církví na lidská práva. V závěru kapitoly pak uvedu, jaký je vztah mezi 

lidskými právy a sociální prací. Vše budu sledovat a provádět z hlediska 

tématu této práce, totiž s ohledem na vztah lidské důstojnosti a lidských práv.  

2.1. Lidská práva – definice, principy, cíle a dělení 

V následující kapitole se budu zabývat definicí, principy a cíli lidských 

práv. Zároveň představím v současné době nejrozšířenější dělení lidských práv. 

V této kapitole budu výrazně pracovat s pojmem lidská důstojnost, protože se 

jedná o princip, bez kterého by téměř nebylo možné lidská práva vymezit. 

  

Pro účely této práce jsem zvolila následující vymezení. První z nich vnímá 

lidskou důstojnost jako cíl lidských práv, zatímco druhé vidí lidskou důstojnost 

jako základ lidských práv.      

 

                                                 
 
84 Kofi Annan,  http://www.abc.net.au/civics/rights/enter.htm, 24. 1. 2012. 
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„Lidská práva lze chápat tak, že vymezují základní normy nezbytné pro život 

v důstojnosti. A jejich univerzálnost vyplývá z toho, že přinejmenším v tomto 

ohledu jsou si všichni lidé rovni.“85  

 
„Lidskými právy rozumíme základní práva člověka, která  patří všem lidem 

bez rozdílu a všechna jsou odvozena od rovné lidské důstojnosti.“86 

 
Lidská práva nejsou závislá na slibech, ani na zárukách, jsou spojena 

s lidským bytím jako takovým. Jsou vlastní všem lidem. Můžeme o nich říci, 

že jsou vrozená, a proto mají univerzální platnost. Etickým důvodem, proč 

respektovat všechny lidi stejným způsobem, je lidská důstojnost. Primárním 

významem pojmu univerzálnost lidské důstojnosti, a proto i lidských práv, je 

tedy to, že jsou vázána na lidské bytí či lidství jako takové. 

Lidská práva stanoví základní práva, která jsou vlastní každému člověku 

jako člověku. Nehraje zde roli členství v určitém společenství, znaky, 

vlastnosti, zásluhy, výkony, postavení nebo jiné faktory. Lze je proto 

charakterizovat jako nezcizitelná. Jsou zásadní součástí základních podmínek 

lidského bytí a životních možností.87   

Dále je můžeme charakterizovat jako obsahující tzv. antidiskriminační 

jádro, což znamená, že zakazují diskriminaci.88 Obsahují povinnost užívat je 

tak, aby jejich individuálním uplatněním nedocházelo k omezování nebo 

poškozování rovných lidských práv ostatních.89  

 
Mezinárodní společenství shrnulo základní principy lidských práv takto: 

                                                 
 
85 Brander, Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, 284. 
86 Kroupová, Lidská práva - Nové rozměry a výzvy v 21. století, 24. 
87 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky.  
88 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
89 Kroupová, Lidská práva - Nové rozměry a výzvy v 21. století, 24. 
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• Jsou nezcizitelná - nikdo o ně nemůže přijít, protože jsou propojena 

s lidskou existencí. Z určitých okolností však mohou být některá práva 

omezena nebo pozastavena.  

• Jsou nedělitelná, vzájemně závislá a provázaná – jednotlivá lidská 

práva jsou ze své podstaty provázaná a nemůžeme je vnímat odděleně. 

Práva jsou na sobě vzájemně závislá a nelze vnímat některá práva za 

důležitější než ostatní.  

• Jsou univerzální – Lidská práva platí pro všechny lidi na celém světě 

bez ohledu na rase, barvě pleti, pohlaví, jazyku, náboženství, politickém 

nebo jiném smýšlení, národnostním nebo sociálním původu, rodu nebo 

jiném postavení.90   

 
Univerzální rozměr by měl překlenout znatelný rozdíl západního 

(demokratického a individualistického) přístupu před východním 

(paternalistickým) pojetím ovlivněným východními náboženskými směry 

(islámem, hinduismem, buddhismem, konfucianismem, taoismem a dalšími) 

nebo nedemokratickým autoritářstvím (např. komunistická Čína).91    

 

Lidská práva mají dva centrální cíle. Prvním cílem je základ svobody, 

spravedlnosti a míru.92 

 

„…uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů 

lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě,…“ 

(Preambule, Všeobecná deklarace lidských práv)93 

                                                 
 
90 Brander, Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, 284. 
91 Bílek, Výchova a vzdělávání v oblasti lidských práv – referenční příručka pro pedagogy 
středních a vyšších škol, 4.  
92 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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Druhým cílem je pak globální, minimální konsenzus týkající se různých 

morálních přesvědčení. Jedná se o univerzálně platné morální nároky a 

závazky, které představují globální, minimální a přesahující shodu různých 

názorů, přesvědčení a koncepcí v oblasti toho, co je morální a etické. 94  

Nárok na lidská práva spočívá na morálních hodnotách. Teorie lidských 

práv stojí na dvou základních hodnotách. Jedná se o lidskou důstojnost a 

rovnost. Zde můžeme opět vidět, že lidská důstojnost je vnímána jako základ 

pro lidská práva. Z těchto dvou klíčových hodnot lze stanovit řadu dalších, 

které umožňují vymezit soužití lidí a společností. Jedná se o tato: svobodu, 

respekt vůči druhým, nediskriminaci, toleranci, spravedlnost a zodpovědnost.95 

Lidská práva vymezují základní normy nezbytné pro důstojný život. Můžeme 

tedy říci, že se odvozují od těch nejzákladnějších zájmů člověka – základních 

lidských potřeb jako je život, fyzická integrita, potrava atd.96  

 
Lidská práva jsou velmi důležitá ve vztahu mezi jednotlivcem a státem, 

protože kontrolují a regulují výkon státní moci nad jednotlivci, zaručují 

svobody jednotlivců v jejich vztazích ke státu a požadují na státech, aby 

uspokojovaly základní lidské potřeby pod jejich jurisdikcí. 97 Lidská práva jsou 

odrazem stupně demokratičnosti společnosti. Objevují se v přímé úměře 

k demokratickému zřízení společnosti, ve které člověk žije. Čím více je 

demokracie rozvinutější, tím jsou lidská práva v ní hlouběji propracovány a 

naopak. Lidská práva bývají standardem politické legitimnosti. Do jaké míry 

ochraňují vlády lidská práva, do takové míry jsou považovány za legitimní.98   

                                                                                                                                 
 
93 Valné Shromáždění Organizace spojených národ·. Všeobecná deklarace lidských práv, 
Preambule. 
94 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
95 Brander, Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, 283 – 284.   
96 Kratochvíl, Bohouš a Dáše za lidská práva, 9. 
97 Taylor, Evropská úmluva o lidských právech: Východiska pro učitele, 2. 
98 Moravčíková, Cirkev a ľudské práva, 17 – 18.  
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„Nemůžeme tolerovat státu, byť by to byl stát sebemocnější, utlačování 

člověka, potlačování jeho svobod, jeho práv. Existuje totiž vyšší hodnota než je 

stát, a touto hodnotou je právě člověk. Stát, jak známo, má sloužit člověku, 

nikoli naopak. “  99 

 
Lidská práva zahrnují široké spektrum různých práv. Bývají běžně členěna 

na práva první, druhé a třetí generace, podle pořadí, ve kterém začala být 

zdůrazňována.   

Práva první generace jsou občanská a politická práva. Bývají též 

označovány jako „negativní práva“, protože brání omezování individuální 

svobody. Tato práva brání státu, aby něco konal a zároveň opravňuje občany, 

aby něco konali.100 Jejich teoretický základ byl položen v 17. a 18. století 

v době osvícenství a americké a francouzské revoluce. Mají svůj původ ve 

snaze osvobodit člověka od náboženských a politických závislostí.101 

Základními pojmy jsou lidská svoboda a ochrana jednotlivce před zásahy státu. 

Bývají rozděleny do následujících kategorií: 

• Občanská práva - zajišťují minimální záruky, tělesné a mravní 

nedotknutelnosti jednotlivcům a uznávají jejich osobní svědomí a 

přesvědčení. Patří k nim například osobní svoboda, integrita, 

nedotknutelnost a svoboda svědomí. 

• Zákonná práva - poskytují procesní ochranu před právním a politickým 

systémem. Jedná se například o presumpci neviny nebo práva na 

odvolání.  

                                                 
 
99 Havel In Brander, Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, 10. 
100 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
101 Jandejsek, Kombercová, Lidská práva a sociální spravedlnost v sociální práci, 98. 
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• Politická práva - jsou potřebná k účasti na politickém životě 

společnosti. Zahrnují volební a hlasovací právo, petiční právo a 

svobodu shromažďování a slučování.  

 

Představené kategorie nejsou jednoznačné a jedná se pouze o jednu 

z možných způsobů klasifikace práv. Většina z nich spadá do více než jedné 

kategorie.102  

 

Práva druhé generace jsou práva sociální, ekonomická a kulturní. Jsou také 

nazývána jako „práva pozitivní“, protože jejich záměrem je zajištění sociální 

spravedlnosti a účasti na sociálních, ekonomických a kulturních aspektech 

života člověka.103 Zavazují stát, aby zajistil všem občanům lidsky důstojné 

životní podmínky, které by bez státních aktivit nebylo možné dosáhnout.104  

Předmětem zájmu se staly v době industrializace a vzestupu dělnické třídy. Od 

poloviny 20. století začaly být široce reflektovány především pod vlivem 

socialistické ideologie východní Evropy a zkušenosti solidarity během 

2.°světové války.105 Stojí na myšlenkách rovnosti a přístupu 

k nepostradatelným sociálním a ekonomickým statkům, službám a 

příležitostem. Sociální práva jsou nutné k plné účasti na společenském životě. 

Ekonomická práva reflektují skutečnost, že život v důstojnosti vyžaduje určitou 

minimální úroveň materiálního zabezpečení. Kulturní práva se týkají 

„životního stylu“ určité kultury. Mezi sociální, ekonomická a kulturní práva 

patří právo na práci, právo na bydlení, zdraví, výživu a právo na vzdělání.106 

                                                 
 
102 Brander, Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, 291. 
103 Jandejsek, Kombercová, Lidská práva a sociální spravedlnost v sociální práci, 98.  
104 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
105 Jandejsek, Kombercová, Lidská práva a sociální spravedlnost v sociální práci, 98.  
106 Brander, Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, 293. 
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Práva třetí generace jsou kolektivní práva. Jedná se o kolektivní práva 

společnosti nebo národů. U těchto práv stojí v čele myšlenka solidarity. 

Kolektivní práva se do popředí dostala až v posledních desetiletích. Bývají 

často předmětem diskuzí, protože některými odborníky je zpochybňována 

skutečnost, že se jedná o lidská práva.107 Ta podle nich přísluší jen 

jednotlivcům a vymezují oblast individuálních zájmů. Také vyvstává obava ze 

zneužití kolektivních práv totalitními režimy, které by tak mohly ve jménu 

kolektivních práv potlačovat individuální lidská práva.108 Za jejich ochranu 

není zodpovědný stát, ale mezinárodní společenství. To vytváří problém s 

jejich vymahatelností. Mezi tato práva patří právo na rozvoj, na životní 

prostředí a na mír.109     

 

Toto rozdělení lidských práv na tři generace je ovlivněné odlišnou dobou 

vzniku, ale také rozdílnými tematickými důrazy, která se ve společnosti 

objevovaly. Tato odlišnost je však v souladu s celkovým pojetím lidských práv 

jako celistvého a nedělitelného souboru požadavků. Postupný vývoj pouze 

dokumentuje rostoucí docenění hodnoty člověka a úsilí vyjádřit ji formou 

základních práv.110  

  

Pro termín lidská práva je velmi složité najít obecně platnou definici. Řada 

z nich obsahuje termín lidskou důstojnost jako základ či cíl lidských práv. 

Lidská práva lze charakterizovat jako nezcizitelná, nedělitelná, vzájemně 

závislá a univerzální. Tento koncept stojí na hodnotách lidské důstojnosti a 

rovnosti. Zároveň se jedná o normy nezbytné pro důstojný život. Z toho 

                                                 
 
107 Nezpochybňují existenci těchto práv, ale spíše skutečnost, že jsou považována za lidská 
práva.   
108 Jandejsek, Kombercová, Lidská práva a sociální spravedlnost v sociální práci, 98.  
109 Brander, Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, 294. 
110 Jandejsek, Kombercová, Lidská práva a sociální spravedlnost v sociální práci, 98.  
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vyplývá, že lidská důstojnost je chápána jako základní princip, na kterém stojí 

lidská práva. Zároveň je lidská důstojnost vnímána za cíl, ke kterým lidská 

práva směřují.   

2.2. Systém lidských práv 

Myšlenka, že všem lidským bytostem náleží určitá vrozená práva, má svůj 

původ v mnoha kulturách a starých tradicích. V této práci však není prostor 

představit tyto společnosti a hlouběji se jimi zabývat. Představím zde proto, jen 

ty dokumenty a instituce, které se týkají konceptu lidských práv, tak jak je 

vnímáme dnes. Téměř všechny významné dokumenty identifikují ve svém 

úvodu lidskou důstojnost za základ lidských práv.  

Na současnou podobu lidských práv měly zásadní vliv krutosti 2. světové 

války. Tyto události si přímo vynutily dosažení mezinárodní dohody o potřebě 

mezinárodních pravidel, která by chránila a kodifikovala lidská práva.111 

V reakci na zločiny 2. světové války tak vznikla první „globální“ deklarace 

lidských práv112 nazvaná Všeobecná deklarace lidských práv, vypracována 

komisí OSN pro lidská práva. Ta zavázala všechny členské státy Organizace 

spojených národů (dále jen OSN) k ochraně lidských práv. Tato deklarace byla 

vyhlášena Valným shromážděním OSN 10. prosince 1948. Jednalo se o zásadní 

mezník v dějinách lidských práv. Deklarace se stala prvním mezinárodním 

dokumentem tohoto charakteru. Jednalo se však pouze o doporučení, tzn. že 

dokument nemá faktickou právní sílu.113 Deklarace je univerzálně používaná 

jako autoritativní dokument, který poskytuje výčet jednotlivých lidských práv. 

Svým obsahem výrazně ovlivnila ústavy mnoha států.  

                                                 
 
111 Brander, Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, 286 – 287. 
112 Maier, Lidská práva – nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci, 17. 
113 Nádvorník, Společný svět – Příručka globálního rozvojového vzdělávání, 182. 
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Na jejím vzniku se podíleli experti z celého světa. Výrazný vliv na finální 

podobu textu měli především Eleonor Roosevelt (USA), Charles Malik 

(Libanon), P.C. Chang (Čína) a René Cassin (Francie). Deklarace je tedy 

výsledkem shody několika světových kultur s prvky amerického liberálního 

myšlení, tradic evropské filozofie a čínského konfucianismu.114  

Text obsahuje základní práva určující ochranu jednotlivce ve společnosti, 

ale také národů. Dokument stanoví, že všichni lidé se rodí svobodní a rovní 

v důstojnosti a právech, obdařeni rozumem. Deklarace přiznává všem lidem 

právo na život, svobodu, osobní bezpečnost, zákaz všech forem otroctví, 

mučení, krutého, nelidského a ponižujícího zacházení, rovnost před zákonem, 

právo na soukromí, svobodu pohybu, právo na azyl, právo na vlastnictví, na 

svobodu myšlení, svědomí a náboženství, shromažďování, právo na práci a na 

sociální zabezpečení, na vzdělání i na povinnosti vůči společnosti. Tato práva 

náleží všem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, 

politické nebo jiné přesvědčení, národní nebo sociální původ, majetek, rodové, 

a nebo jiné postavení. Jednotlivec je při realizaci svých práv limitován právy a 

svobodami ostatních a požadavky morálky, veřejného pořádku a všeobecného 

prospěchu společnosti.115     

V návaznosti na Všeobecnou deklaraci lidských práv bylo mezinárodním 

společenstvím sepsáno mnoho dalších důležitých dokumentů, které zajišťují 

dodržování jejich principů.116 Na mezinárodní úrovni se jedná o Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, 

sociálních a kulturních právech. Oba byly schváleny generálním shromážděním 

OSN v roce 1966. Do těchto mezinárodních smluv byly včleněny principy 

Všeobecné deklarace lidských práv prostřednictvím Výboru pro lidská 

                                                 
 
114 Kratochvíl, Bohouš a Dáše za lidská práva, 15.  
115 Moravčíková, Cirkev a ľudské práva, 49. 
116 Brander, Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, 287. 
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práva.117 Oba dokumenty se hlásí k uznání lidské důstojnosti a rovných 

nezcizitelných práv všech členů lidské rodiny, které jsou základem svobody, 

míru a spravedlnosti ve světě. Zároveň uznávají, že tato práva se odvozují od 

přirozené důstojnost lidské bytosti.118 Tyto smlouvy jsou však aplikovatelné 

pouze pro ty státy, které k dané smlouvě přistoupily.119  

Vedle těchto dokumentů vznikly na globální úrovni i další úmluvy 

zaměřené na jednotlivá témata a určité skupiny lidí. Mezi klíčové dokumenty 

s celosvětovou působností řadíme tyto: 

• Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 

(1966) 

• Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (1979) 

• Úmluva o zákazu mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení 

a trestání (1984) 

• Úmluva o právech dítěte (1989) 

• Mezinárodní úmluva o ochraně práv všech migrujících pracovníků a 

jejich rodinných příslušníků (1990) 

• Úmluva o právech osob se zdravotním postižením (2006) 

• Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před nuceným zmizením 

(2006)120 

 

Většina těchto dokumentů ve svém úvodu uznává význam lidské 

důstojnosti a hlásí se k tvrzení, že tato práva s lidské důstojnosti vycházejí.121  

                                                 
 
117 Maier, Lidská práva – nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci, 18 – 19. 
118 Valné Shromáždění Organizace spojených národ, Mezinárodní pakt o občanských a 
politických právech, Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
119 Kratochvíl, Bohouš a Dáša za lidská práva, 21. 
120 http://www.lidskaprava.cz/student/uvod-do-lidskych-prav/clanky/mezinarodni-umluvy-
olidskych-pravech, 27. 1. 2012. 
121 http://www.osn.cz/dokumenty-osn/, 27. 2. 2012. 
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Na základě Světové konference z roku 1993 vznikla pozice Vysokého 

komisaře OSN pro lidská práva (United Nations High Commissioner for 

Human Rights). Ten je zodpovědný za to, aby OSN posílila své úsilí k zajištění 

lidských práv a svobod všem lidem. Vytvoření Úřadu vysokého komisaře OSN 

pro lidská práva tak přineslo intenzivnější zaměření na lidská práva, jak 

v OSN, tak i mimo ni. V březnu roku 2006 pak byla ustanovena Rada pro 

lidská práva, jejímž úkolem má být zefektivnit práci na poli lidských práv.122 

V rámci Rady existuje univerzální hodnotící mechanismus, který zkoumá 

dodržování lidských práv v členských zemích OSN.123  

 
Vedle systému OSN si vytvořily některé světové oblasti vlastní systém 

ochrany lidských práv. Tyto instituce, které fungují na regionální úrovni, dnes 

existují v Evropě, v Severní i Jižní Americe, v Africe a v arabských státech. 

Dosud však nejsou v asijsko-tichomořské oblasti. Většina států z této oblasti se 

však zavázala k dodržování mezinárodních zákonů na ochranu lidských práv 

prostřednictvím hlavních smluv a úmluv v oblasti lidských práv. Nyní 

představím vybrané systémy ochrany lidských práv vytvořené na regionální 

úrovni. 

Ochrana lidských práv v Evropě je spojena především s organizací Rada 

Evropy, která vznikla v květnu roku 1949. Jedná se o nejstarší evropskou 

politickou mezinárodní organizaci, jejímž cílem chránit lidská práva, vládu 

práva a pluralitní demokracii. V prvním roce svého působení, v roce 1950,  

projevila organizace svou angažovanost přijetím Evropské úmluvy o lidských 

právech v Římě. Na základě tohoto dokumentu byl v roce 1959 založen 

Evropský soud pro lidská práva. Tento soud je jediná mezinárodní instituce, 

kam může jedinec poslat stížnost proti porušování lidských práv státem. V roce 

                                                 
 
122 http://www.osn.cz/lidska-prava/?kap=7&subkap=34, 31. 1. 2012. 
123 Kratochvíl, Bohouš a Dáša – za lidská práva, 21. 
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1961 pak byla v Římě přijata Evropská sociální charta, která se zaměřuje na 

sociální a hospodářská práva.124   

Počátkem sedmdesátých let se konala Konference o spolupráci a 

bezpečnosti v Evropě, jejímž cílem bylo vést dialog mezi Východním a 

Západním blokem. Výsledkem těchto jednání byl Helsinský závěrečný 

dokument, který byl podepsán 1. srpna roku 1975. Tento dokument obsahuje 

řadu klíčových závazku týkající se politiky, ekonomie, životního prostředí a 

lidských práv. Státy si zde stanovily deset základních principů, jimiž se budou 

řídit vůči občanům a k sobě navzájem. 125 

Organizace amerických států (OAS) vytvořila v roce 1969 Americkou 

konvenci lidských práv.126 V současné době dohlíží na dodržování lidských 

práv na americkém kontinentě Meziamerická komise pro lidská práva. Ta 

analyzuje a vyšetřuje individuální stížnosti nebo zpracovává zprávy o zemích, 

ve kterých dochází k systematickému porušování lidských práv. Komise dále 

rozhoduje, zda předloží individuální stížnosti k posouzení Meziamerickému 

soudu. Jeho rozsudek je pro státy závazný. Existují však státy, které pravomoci 

tohoto soudu, posuzovat a rozhodovat, neuznávají. Jedná se o případ Kuby, kde 

dochází systematicky k porušování lidských práv. Tato výjimka se týká také 

USA, které nejsou ochotny se podrobovat mezinárodním rozsudkům.127 

Pod Organizací pro Africkou jednotu vznikla Africká charta o lidských 

právech a právech národů, která byla schválena v roce 1981. Dokument byl 

ratifikován více než čtyřiceti státy. V článku 5 zdůrazňuje dokument právo na 

respektování lidské důstojnosti, která je člověku vlastní. Charta vyzdvihuje 

odlišné aspekty než smlouvy přijaté v jiných částech světa. Jedná se například 

o pokrytí sociálních, ekonomických a kulturních práv, která nejsou 

                                                 
 
124 Nádvorník, Společný svět – příručka globálního rozvojového vzdělávání, 185 – 186. 
125 http://www.osce.org/who, 31. 1. 2012. 
126 Maier, Lidská práva – nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci, 18. 
127 Kratochvíl, Bohouš a Dáša – za lidská práva, 23. 
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v evropských a amerických úmluvách zajištěna. Dále pamatuje dokument na 

kolektivní práva národů a vyjmenovává konkrétní povinnosti, které mají 

jednotlivci vůči své rodině, společnosti, státu a mezinárodnímu společenství. 

Dnes v Africe funguje také Africká komise pro lidská práva a v roce 2005 zde 

byl nově zřízen Africký soud pro lidská práva.128  

V arabském světě byla schválena Arabská charta o lidských právech. 

Dokument rovněž obsahuje sociální a ekonomická práva seznam „kolektivní 

práva arabského národa“. V asijsko – tichomořské oblasti se objevily podobné 

požadavky. Zatím, ale nebyla přijata žádná formální dohoda.129     

 
Na poli lidských práv se dále angažují nevládní organizace. Jedná se o 

všechny subjekty občanské společnosti, media a také obchodní společnosti. 

Občanská společnost má při podpoře všeobecné podpory lidských práv 

významné postavení, především díky obětavé práci nestátních organizací. Ty 

jsou nezávislé a flexibilní a často jsou schopné jednat svobodněji než jednají 

vlády nebo mezivládní organizace. Náboženské instituce a veřejně prospěšné 

organizace jsou klíčovými aktéry v oblasti lidských práv.130  Na mezinárodní 

úrovni patří mezi neznámější organizace v oblasti lidských práv Amnesty 

international, Human Rights Watch a mnoho jiných.  V České republice působí 

také řada nevládních organizací, které se zabývají ochranou lidských práv. 

Jedná se například o tyto organizace Helsinský výbor, Liga lidských práv, 

Člověk v tísni, Poradna pro uprchlíky a řada dalších.131   

 
V posledních desetiletích mají hlavní odpovědnost za ochranu lidských práv 

státy. Většina zemí se stala smluvními stranami hlavních úmluv o lidských 

                                                 
 
128 Kratochvíl, Bohouš a Dáša – za lidská práva, 23. 
129 Brander, Kompas – Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům, 287. 
130 National human rights institutions – History, principles, roles and responsibilities, 11. 
131 Kratochvíl, Bohouš a Dáša za lidská práva, 83. 
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právech.132 Lidská práva jsou podrobena mezinárodní ochraně. Hovoříme o 

tzv. triádě mezinárodní ochrany lidských práv. Ta stanoví tři roviny povinností, 

jejímž garantem je stát, který je zavazuje.  

První povinností je respektovat lidská práva jako zadanou veličinu, a 

případně také jako hranici, vlastního jednání. Druhou povinností státu je 

aktivně chránit lidi před hrozícím porušováním jejich práv jinými osobami. 

Poslední povinností je splňovat a zajišťovat, tzn. učinit opatření v rámci 

infrastruktury, aby mohli lidé svá práva využívat. Jako příklad lze uvést 

Úmluvu o právech lidí s postižením. Lidé s postižením se setkávají s řadou 

překážek při participaci, která je způsobena fyzickými a mentálními bariérami. 

Jejich překonání vyžaduje velká státní a společenské úsilí a ochotu převzít 

náklady.133   

Pokud státy ratifikují lidsko - právní dokument, musí zajistit, aby se tato 

práva stala součástí nebo byla uznána vnitrostátním právním řádem. Státy mají 

povinnost přijmout všechny příslušné kroky, nejen legislativní, aby zajistily, že 

práva budou realizována na státní úrovni.134 

V České republice jsou lidská práva kodifikována v Listině základních práv 

a svobod, která byla přijata 9. ledna 1991 jako ústavní zákon Československé 

federativní republiky. V současné době je tento dokument včleněn mezi ústavní 

zákony České republiky.  Listina má nadústavní právní sílu, což znamená, že 

všechny zákony, ústavní zákony a jiné právní předpisy s ní musí být v souladu. 

Listina zdůrazňuje právo každého na zachování důstojnosti. Dalším zdrojem 

ochrany lidských práv v České republice jsou přijaté mezinárodní dohody, 

které jsou podle Čl. 10 Ústavy ČR závazné a mají přednost před zákony. 

                                                 
 
132 National human rights institutions – History, principles, roles and responsibilities, 12. 
133 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
134 National human rights institutions – History, principles, roles and responsibilities, 12. 
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V České republice byl z důvodu lepší ochrany lidských práv zřízen úřad 

ombudsmana, který má na starosti stížnosti občanů na postup úřadů.135  

 
Další součástí mezinárodního systému lidských práv jsou regionální a 

subregionální sítě Národních institucí pro lidská práva. Tyto regionální sítě 

mají právo se podílet na činnosti Rady pro lidská práva. Sítě umožňují 

institucím ze stejné oblasti se častěji setkávat a diskutovat o otázkách 

společného zájmu.136  

 

Zásadním mezníkem v tvorbě dnešního konceptu lidských práv byl vznik 

Všeobecná deklarace lidských práv, která se stala první globální deklarací 

lidských práv. Tento dokument ve své úvodní větě uznává přirozenou lidskou 

důstojnost jako základ svobody, spravedlnosti a míru ve světě. V návaznosti na 

tuto deklaraci vznikl systém mezinárodní ochrany lidských práv v rámci OSN. 

Tento systém rovněž uznává lidskou důstojnost a považuje ji za základ 

svobody, míru a spravedlnosti ve světě. Podobný systém vznikl také na 

regionálních a státních úrovních.  Výraznou roli při ochraně  lidských práv 

hraje rovněž občanská společnost. Všechny tyto systémy vycházejí a 

zdůrazňují v otázce lidských práv význam lidské důstojnosti.      

2.3. Lidská práva a církve 

„Žádným lidským zákonem se nemůže tak dobře zabezpečit osobní 

důstojnost a svoboda člověka jako Kristovým evangeliem, svěřeným 

církvi.“(Článek 41, Podpora, kterou se církev snaží poskytnout jednotlivcům, 

Gaudium et spes)137 

                                                 
 
135 Nádvorník, Společný svět – příručka globálního rozvojového vzdělávání, 185. 
136 National human rights institutions – History, principles, roles and responsibilities, 12. 
137 Gaudium et spes, čl. 41. 
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Je nepopiratelné, že tématika lidských práv je také jedna z důležitých 

problematik církve, zvlášť v novodobé historii lidstva. Dozrávání myšlenky 

lidských práv v církvích trvalo řadu století a jedná se o velmi obsáhlé téma. 

Bohužel v této kapitole není prostor podrobněji rozebrat, jak vypadaly a dodnes 

vypadají vztahy jednotlivých církví k lidským právům. V této části se proto 

zaměřím pouze na několik významných Římsko-katolických dokumentů, které 

ovlivnily současný pohled této církve na novodobý koncept lidských práv. 

Zároveň obecně představím některé prvky evangelické teologie vztahující se 

k lidským právům.  

Církevní dokument, který se jako první vyjádřil k Všeobecné deklaraci 

lidských práv, byla encyklika Pacem in Terris Jana XXIII. Dokument vznikl 

v šedesátých letech, přesněji 1963, kdy byl světový mír ohrožen mocenským 

bojem. Encyklika byla uveřejněna po Kubánské krizi a po stavbě Berlínské zdi.   

Dokument odmítá jakoukoliv formu násilí a diskriminace, vyzývá k toleranci, 

porozumění, spolupráci v mezinárodních vztazích a důslednému dodržování 

lidských práv. Zdůrazňuje, že mír je možné udržet jen v případě, že bude 

založen na pravdě, spravedlnosti, lásce a svobodě.138 Encyklika upozorňuje, že 

k přirozeným právům člověka patří i právo uctívat Boha podle vlastního 

svědomí a soukromě i veřejně vyznávat své náboženství. Dokument se dále 

odvolává na papežskou encykliku Lvy XIII. Libertas praestantissimum z roku 

1888.  

 
"Tato svoboda, skutečná svoboda, hodná dětí Božích, která zachovává 

člověku jeho vysokou osobní důstojnost, je silnější než jakékoli násilí a 

bezpráví;…“139 

 

                                                 
 
138 Pacem in terris, Předmluva. 
139 Libertas praestantissimum, 237 – 238. 
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Encyklika uznává, že každý člověk je osoba s vrozeným rozumem a 

svobodnou vůli, zároveň je nositelem práv a povinností, které vycházejí z této 

povahy. Práva a povinnosti jsou všeobecná, neporušitelná a naprosto 

nezcizitelná. Důstojnost lidské osoby je oceněna ještě výš; lidé totiž byli 

vykoupení Kristovou krví, božskou milostí stali se Božími dětmi a přáteli a 

byli jmenováni na dědice věčné slávy.140 Encyklika upozorňuje na vznik 

Všeobecné deklarace lidských práv. Zdůrazňuje její význam, který spočívá 

především na uznání osobní důstojnosti všech lidí.141  

V roce 1974 vydala Biskupská synoda „Poselství o lidských právech a 

smíření“. Zde uvádí, že prosazování lidských práv je požadavek evangelia. 

Povinností církve je proto hlásat slovem i příkladem evangelijní poslání míru a 

spravedlnosti ve vztahu k lidským právům. Křesťanský základ teorie lidských 

práv stojí na úctě k lidské bytosti. Církev bude proto vždy bránit práva člověka, 

jednotlivě nebo kolektivně.142  Zde odkazuje na Biblický úryvek z Matoušova 

evangelia: 

„Miluj svého bližního jako sám sebe“ 143 

 

Tyto církevní dokumenty propojují biblické poselství, evangelium, 

křesťanský obraz člověka, poslání církve a její pastorační působení 

s všeobecnými lidskými právy. Zároveň zasazování za lidská práva je zde 

vnímáno jako dobro pro všechny lidi. Tento způsob prosazování lidských práv 

v církvi však vyžaduje, aby byla nejdříve respektována, chráněna a zajišťována 

uvnitř církevních institucí, což odráží skutečnost, že se tak v mnoha případech 

nedělo a dodnes někdy neděje.144   

                                                 
 
140 Pacem in terris, 9 – 10. 
141 Pacem in terris, 142 – 145. 
142 Pontifical commission, The church and the human rights, 70. 
143 Mt, 22, 39. 
144 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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Dalším výrazným prohlášením Římsko-katolické církve k otázce lidských 

práv byl projev Jana Pavla II. před Generálním shromážděním OSN při své 

pastorační návštěvě USA v roce 1979. Při své promluvě označil Všeobecnou 

deklaraci lidských práv za milník na dlouhé a obtížné cestě lidské rasy. 

Zdůraznil zde, že pokrok lidstva se měří nejen pokrokem vědy a techniky, ale 

především primátem, který je dán duchovním hodnotám a vývoji morálního 

života. Zdůraznil kontext 2. světové války, po které si vlády a státy světa 

uvědomily, že se musí sjednotit. Základní cesta k tomuto sjednocení vede 

podle něj skrze každou lidskou bytost, prostřednictvím vymezení, uznání a 

respektování nezcizitelných práv jednotlivců a společenství. Všeobecnou 

deklaraci lidských práv označuje za snahu vytvořit povědomí o důstojnosti 

lidské bytosti a definovat alespoň základní lidská práva. Tato práva se týkají 

uspokojení základních potřeb člověka, uplatnění jeho svobody a jeho vztahu 

s druhými, ale vždy se týkají člověka a jeho plného lidského rozměru.145    

 

Evangelické teologie poukazují na důležitost pořadí mezi právy a 

povinnostmi. Toto pořadí vychází z asymetrického vztahu mezi člověkem a 

Bohem. Ve vztahu mezi člověkem a Bohem přichází nejprve přijetí člověka od 

Boha a pak následuje odpověď člověka. Z toho lze vyvodit, že práva mají 

přednost před povinnostmi, protože nejsou závislá na protislužbách. Pro 

evangelickou teologii hraje důležitou roli sdělení, že nemůžeme lidská práva 

ztotožňovat s evangeliem a také to, že pro křesťany by měla být lidsko - právně 

orientovaná praxe jedním z důsledků, které vycházejí z víry. Charakter 

lidských práv je sekulární, a proto je nelze bezprostředně identifikovat s Božím 

zákonem.    

                                                 
 
145http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1979/october/documents/hf_jp-
ii_spe_19791002_general-assembly-onu_en.html, 7. 2. 2012. 
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Lidská práva jsou s církvemi i základními teologickými disciplínami, pokud 

jde o základní obsahy a zkušenosti křesťanské víry, ve vztahu, který zahrnuje 

obdobu i rozdílnost. Lidská práva již nejsou považována za ohrožení morálky, 

ale za cestu k mírovému a uctivému soužití ve svobodě v pluralitní společnosti.   

Na základě stvoření společného lidství, lidského bytí člověka a univerzální 

závazek lidství se potvrzuje úsilí o univerzální morálku, kterou sdílejí všichni 

lidé. Zde jde o vyjádření toho, co znamená být pravým člověkem, který tvoří 

základ univerzálně závazných morálních výroků.   

Ochrana člověka patří mezi nedůležitější morální důsledky ideje člověka 

stvořeného podle obrazu a podobenství Boha. Člověk je zavázán k respektu 

vůči svým blízkým jako lidem, což vyžaduje také respekt k jejich 

přesvědčením. 146 

 

Dnešní koncept lidských práv hledal v Římsko-katolické církvi dlouho své 

místo. K obratu došlo až vydáním encykliky Jana XXIII, která se jako první 

vyjádřila k Všeobecné deklaraci lidských práv. Dokument zdůrazňuje 

především význam uznání lidské důstojnosti, ke kterému došlo ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv. V tomto duchu pokračuje dokument Biskupské synody 

z roku 1974, který zdůrazňuje úctu k lidské bytosti. Oba texty chápou lidská 

práva jako pozitivní přínos pro všechny lidi, který stojí na úctě k člověku a 

jeho důstojnosti. Evangelické teologie k této tématice zdůrazňují, že lidská 

práva s evangeliem nelze ztotožnit.  

                                                 
 
146 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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2.4. Lidská práva a sociální práce 

Lidská práva, podle Manuálu pro školy a profesi sociální práce, umožňují 

„plně rozvinout a užít našich lidských kvalit, naší inteligence, naše vlohy a 

svědomí a uspokojit naše duchovní a ostatní potřeby“147. Na základě této 

formulace můžeme říci, že sociální práce a lidská práva stojí na totožných 

hodnotách a ideálech.148   

Sociální práce je obor zaměřený na lidské potřeby. Základní charakteristika 

těchto potřeb vyžaduje, aby jejich splnění nebylo otázkou volby. Uspokojení 

těchto potřeb má být záležitostí základní spravedlnosti. V tomto bodě se 

sociální práce propojuje s lidskými právy. Lidská práva jsou proto vnímána 

jako další organizační princip činnosti sociální práce. 

Sociální práce se zabývá ochranou individuální a skupinové odlišnosti. 

Klade si za úkol poskytnout ochranu, pokud činnost státu ohrožuje práva a 

svobody jednotlivců nebo skupin. Teorie sociální práce, hodnot, etiky a praxe 

nemůže být proto oddělena od lidských práv. Práva, která korespondují 

s lidskými potřebami, musí být přijata a podporována. Tato práva zároveň 

zdůvodňují a motivují činnost sociální práce. Prosazování práv proto musí být 

nedílnou součástí sociální práce. 149   

Jim Ife nabízí pohled na sociální práci jako na profesi lidských práv, spíše 

než na profesi zaměřenou na lidské potřeby. Nevidí sociální práci jako obor 

zaměřený na posouzení a plnění lidských potřeb, ale jako obor zaměřený na 

definování, realizaci a garantování lidských práv.150  Ife vysvětluje vztah mezi 

                                                 
 
147 Human rights and social work. A manual for schools of social work and the social work 
profession, 4 - 5.   
148 Jandejsek, Sociální práce jako profese lidských práv, 56. 
149 Human rights and social work. A manual for schools of social work and the social work 
profession, 5.  
150 Ife, Human rights and social work. Toward rights-based practise, 89.  
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potřebami a lidskými právy následujícím způsobem. Když sociální pracovník 

identifikuje u klienta určité potřeby, zvažuje dále, co klientovi chybí k dosažení 

toho, aby plněji prožíval svůj život. Prožívané potřeby nejsou cílem, ale 

zprávou, že některá lidská práva jsou potlačována, což brání v plnějším prožití 

života.151 Z tohoto pohledu na vztah potřeb a práv vyplývá, že pokud se 

sociální pracovníci zasazují, aby potřeby jejich klientů byly uspokojeny, usilují 

tak o dosažení jejich lidských práv.152 Příkladem může být prohlášení, že 

senior potřebuje žít v domě s pečovatelskou službou. Tímto krokem by bylo 

uskutečněno právo starší osoby na přiměřenou úroveň zdravotní péče. Zároveň 

by bylo uplatněno právo rodinných příslušníků žít své životy, bez toho aniž by 

museli 24 hodin denně pečovat o svého dědečka. 153   

 

Význam lidských práv jako organizačního principu pro sociální práci byl již 

formulován v Mezinárodním etickém kodexu sociální práce. Ten prohlašuje 

princip lidských práv za základ sociální práce, spolu s principem sociální 

spravedlnosti. Principu lidských práv je v tomto dokumentu věnována 

podkapitola s názvem Lidská práva a lidská důstojnost. Ta zdůrazňuje význam 

lidské důstojnosti a lidských práv pro sociální práci. Zároveň poukazuje na to, 

že lidská důstojnost je základ, ze kterého lidská práva vyplývají.154  

  

„Sociální práce je založena na respektu k hodnotě a důstojnosti všech lidí a 

na právech, která z toho vyplývají.“ 155 

 

                                                 
 
151 Ife, Human rights and social work. Toward rights-based practise, 93. 
152 Jandejsek, Sociální práce jako profese lidských práv, 57. 
153 Ife, Human rights and social work. Toward rights-based practise, 93. 
154 Mezinárodní etický kodex sociální práce, 1 - 2.  
155 Mezinárodní etický kodex sociální práce, 2. 



 

54 

Úkolem sociálního pracovníka je pak chránit fyzickou, emocionální, 

duševní a duchovní integritu každého člověka. Mezinárodní etický kodex 

sociální práce rozvíjí lidská práva a tedy i lidskou důstojnost v následujících 

bodech: 

 

„1.  Respektovat právo na sebeurčení – sociální pracovníci respektují a 

podporují právo lidí na provádění vlastních výběrů a rozhodnutí, nezávisle na 

jejich hodnotách a životních rozhodnutích, za předpokladu, že to neohrozí 

práva a legitimní zájmy druhých.  

2. Podporovat právo na participaci – sociální pracovníci podporují plné 

zapojení a účast lidí, kteří používají jejich služby, takovými způsoby, aby mohli 

dosáhnout zmocnění ve všech aspektech rozhodování a jednání, která ovlivňují 

jejich život.  

3. Jednat s každým člověkem jako s celostní bytostí – sociální pracovníci se 

zajímají o celého člověka v rámci rodiny, komunity a společenského a 

přirozeného prostředí a usilují o rozpoznání všech aspektů života člověka.  

4. Identifikovat a rozvinout silné stránky – sociální pracovníci se zaměřují 

na silné stránky jednotlivců, skupin a komunit a tak podporují jejich 

zmocnění.“ 156  

 

Z teorie lidských práv vysloveně vychází také Etický kodex sociálních 

pracovníků České republiky. Ten rovněž zdůrazňuje, že sociální práce je 

založena na hodnotách lidských práv. Sociálním pracovníků stanoví povinnost 

dodržovat lidská práva, jak u skupin, tak u jednotlivců podle toho, jak jsou 

vyjádřena v relevantních dokumentech pro sociální práci. Těmi se myslí 

především významné dokumenty zaměřené na ochranu lidských práv, jako 

                                                 
 
156 Mezinárodní etický kodex sociální práce, 2.  
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Všeobecná deklarace lidských práv, Charta lidských práv Spojených národů, 

Úmluva o právech dítěte a řada dalších mezinárodních deklarací a úmluv.157      

 

Jedno z pojetí sociální práce nahlíží tento obor jako profesi lidských práv. 

Význam lidských práv pro sociální práci je identifikován také výrazným 

způsobem v Mezinárodním etickém kodexu sociální práce. Tento dokument 

prohlašuje princip lidských práv za základ sociální práce a lidskou důstojnost 

za základ, ze které lidská práva vyplývají. Kodex rozvíjí lidská práva a tím i 

lidskou důstojnost v několika bodech, kterými jsou právo na sebeurčení, 

participaci, celostní pojetí a rozvoj silných stránek.   

 

Lidská práva jsou základní práva spojená s lidským bytím jako takovým. 

Stojí na principu lidské důstojnost a k uplatnění této hodnoty také směřují. 

Tento koncept je takto vnímán už od vzniku Všeobecné deklarace lidských 

práv, která byla první globální deklarací lidských práv. Sociální práce vnímá 

lidská práva za svůj organizační princip. Význam lidských práva vyjadřujících 

úctu k lidské bytosti je zdůrazňován od II. Vatikánského koncilu také Římsko-

katolickou církví. Můžeme tedy říci, že stavba lidsko - právních dokumentů, 

étos sociálních pracovníků a vyjádření Římsko-katolické církve nás přivedlo 

k pojetí lidské důstojnosti jako základu a cíle lidských práv.158   

                                                 
 
157 Etický kodex sociálních pracovníků České republiky, 1. 
158 Milfait, Lidská důstojnost, Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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3.  Lidská důstojnost jako základ konceptu 
lidských práv 

 
Způsob jakým je formulována většina lidsko - právních dokumentů, 

etických kodexů sociální práce a církevních prohlášení církví nás přivedlo 

k chápání lidské důstojnosti jako základu a cíle lidských práv. V následující 

kapitole stručně zrekapituluji, jak byla lidská důstojnost postavena jako základ 

současného konceptu lidských práv, zároveň zdůvodním, proč zrovna lidská 

důstojnost byla postavena jako základní kámen lidských práv. Následně 

představím vybrané přístupy vymezující vztah mezi lidskými právy a lidskou 

důstojností. Dále pak uvedu vybrané argumenty, které odůvodňují nezbytnost 

pojmu lidská důstojnost pro plné porozumění lidských právům. V závěru 

kapitoly představím rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva, který byl 

proveden na základě lidské důstojnosti.   

3.1. Zdůvodnění lidské důstojnosti jako základu a cíle lidských 
práv 

Roku 1948, v reakci na hrůzy 2. světové války, navrhovaly dva státy 

podílející se na tvorbě Všeobecné deklarace lidských práv, aby pojetí člověka 

vycházelo z ideje člověka stvořeného podle Božího obrazu a podobenství. 

S tímto pojetím nesouhlasili zástupci ostatních zemí. Ti argumentovali, že 

takový obraz nevyznávají všichni a tak by pro ně nemohl být závazný. Proto 

byl zvolen nenáboženský výraz lidská důstojnost, který vychází z filozofické 

tradice. Toto pojetí nikoho nevylučuje. Vyznavači židokřesťanské tradice ideje 

člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobenství se mohli připojit, protože 

pro lidsko - právní pojem lidská důstojnost spatřují nejhlubší kořeny a impulsy 

právě ve svém pojetí člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobenství. 
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Stejně tak muslimové, kteří vyznávají člověka jako místodržitele Boha na 

zemi, se mohli připojit.159     

V úvodu Deklarace nalézáme uznání přirozené důstojnosti a rovných a 

nezcizitelných práv jako základ svobody, spravedlnosti a míru ve světě.160 

Lidská důstojnost byla tedy od zrodu dnešního konceptu lidských práv 

považována za její základ. V tomto dokumentu však není pojem lidská 

důstojnost blíže specifikována.161 Můžeme však odvodit, že lidská práva 

zaručená deklarací poskytují lidské důstojnosti konkrétnější obsah a rozvíjejí ji.  

Můžeme tedy říci, že respektování, ochrana a zajištění jednotlivých lidských 

práv znamená také respektovat, zajišťovat a chránit lidskou důstojnost. Lidská 

důstojnost tak skrze základní lidská práva získává určité právní uznání a určité 

obsahové naplnění. Lidským právům se tak otevírá možnost odvolávat se na 

lidskou důstojnost. Zde je důležité zdůraznit, že princip lidské důstojnosti se 

vztahuje ke všem lidský právům. Toto odvolání na lidskou důstojnost se 

označuje jako kriticky-reflexivní, tzn., že na základě lidské důstojnosti můžeme 

porozumět smysluplné struktuře lidsko-právních principů, zároveň také úsilí o 

zrovnoprávnění a zvláštní postavení nezcizitelných práv.162 

Lidská důstojnost se zároveň považuje za paradigma právního systému. 

Toto chápání je způsobeno častým výskytem tohoto termínu v lidsko - 

právních dokumentech. Jak již bylo zmíněno výše, v řadě z nich není tomuto 

pojmu dán žádný obsah, avšak vyskytují se i takové, které tento pojem hlouběji 

vymezují. Objevují se však kritické hlasy, které by nejraději lidskou důstojnost 

z etických a právních argumentací vyřadili.  

                                                 
 
159 Milfait, Lidská důstojnost, manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
160Valné Shromáždění Organizace spojených národů. Všeobecná deklarace lidských práv, 
Preambule. 
161 Milfait, Lidská důstojnost, manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
162 Milfait, Lidská důstojnost, manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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Toto vše však neznamená, že by se pojmy lidská důstojnost a lidská práva 

vyvíjely jako termíny na sobě závislé. Pro příklad uveďme Deklaraci práv 

člověka a občana – Francie, 1789 nebo Deklaraci nezávislosti Spojených států 

amerických, 1776, které pojem lidská důstojnost vůbec neobsahují.163 

3.2. Přístupy vymezující vztah mezi lidskou důstojností a 
lidskými právy 

Je třeba zdůraznit, že v rámci vztahu lidské důstojnosti a lidských práv nelze 

vše jasně a jednoduše vymezit. Tento vztah se pokoušejí vystihnout různé 

přístupy, které nyní stručně představím.  

Pojetí lidské důstojnosti jako důvodu platnosti a principu jednotlivých 

lidských práv se nazývá redukcionistické. Tato pozice zastává názor, že 

ochrana lidské důstojnosti je na rovině praktického práva zajištěna ochranou 

jednotlivých lidských práv.    

Další přístup se nazývá ne – redukcionistický. Ten rovněž zastává lidskou 

důstojnost jako důvod platnosti a principu lidských práv. V lidské důstojnosti 

zároveň spatřuje specifickou právní garanci, jejíž ochrana není ochranou 

lidských práv zcela obsažena. Lidskou důstojnosti se zde myslí specifický 

právní nárok jedince, který má vedle nároků chráněných lidskými právy svůj 

specifický normativní obsah. Pokud bychom se chtěli dozvědět, co obsahuje 

tento dodatečný normativní obsah, dostali bychom dvě odpovědi.  

První z nich odkazuje na výčet jednotlivých případů, při kterých dochází 

k porušování lidské důstojnosti. Tato odpověď jde negativní cestou a tvrdí, že 

normativní obsah lidské důstojnosti nelze stanovit. Lidská důstojnost je zde 

chápána jako souhrnný pojem pro vyhotovený seznam případů. Zde nám však 

vyvstává otázka – na základě čeho mohou zastánci tohoto negativního přístupu 

                                                 
 
163 Milfait, Lidská důstojnost, manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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určit, kdy dochází k porušení lidské důstojnost, pokud neuznávají její 

normativní obsah.  

Druhá odpověď vychází z Kantovy druhé formulace kategorického 

imperativu. Podle ní dochází k porušení lidské důstojnosti tam, kde má 

porušení lidského práva takovou povahu, že konkrétní člověk je degradován na 

pouhý prostředek. Tento přístup přisuzuje každému lidskému právu jádro 

z lidské důstojnosti. Pokud je tedy porušeno lidské právo, je porušena i lidská 

důstojnost. Kritériem pro porušení lidské důstojnosti je výše zmíněný 

kategorický imperativ. 164      

3.3. Důležitost pojmu lidská důstojnost pro plné porozumění 
lidským právům 

Pojem lidská důstojnost je nezbytný pro plné porozumění lidským právům. 

V následujícím textu představím vybrané argumenty, které se pro tuto 

nezbytnost uvádějí. 

Lidská důstojnost se stává v lidských právech předmětem výslovného 

uznání a je jí zaručena instituční ochrana. Lidská práva tak získávají v právním 

systému zvláštní postavení, protože se orientují na důstojnost všech. Touto 

cestou je ochráněn nárok každého na respekt proti možnému porušení státem 

nebo třetí osobou.   

Jedna z charakteristik lidských práv je jejich nedílnost, tedy nedělitelnost 

jednotlivých kategorií. Za spojující princip, který zajišťuje jejich vnitřní 

jednotu lidských práv, můžeme označit lidskou důstojnost. Všeobecná 

deklarace lidských práv v článku 1 stanoví, že všichni lidé si jsou rovni 

v důstojnosti, svobodě a základních právech. Důstojnost a z ní vyplývající 

práva jsou vázána na lidské bytí jako takové. Důstojnost každého vztažena 

                                                 
 
164  Milfait, Lidská důstojnost, manuskript textu učebnice Teologické etiky. 



 

60 

k jeho lidskému bytí bez ohledu na jakékoliv podmínky nebo znaky zakládá 

tzv. normativní univerzalizmus lidských práv. Pokud by někdo vázal lidská 

práva na nějaké podmínky, jednalo by se o právní partikularizmus, který by 

znamenal vyloučení a diskriminaci.  

Preambule Všeobecné deklarace lidských práv stanoví, že uznání 

důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv je základem svobody ve světě. 

Státy OSN usilují o lepší životní podmínky ve větší svobodě a zavázaly se 

zajistit základní svobody. Tyto čtyři kategorie: Svoboda slova, svoboda 

vyznání, svoboda od strachu a svoboda od nouze, můžeme považovat za hrubé 

vyznačení nedílných kategorií lidských práv. Tyto kategorie mají společný cíl 

zajistit svobodný společenský řád, který odpovídá důstojnosti člověka. Ať už 

odůvodníme důstojnost člověka podle Kanta, že člověk s člověkem se vždy 

musí jednat jako s účelem a nikdy jako s prostředkem nebo pomocí ideje 

člověka stvořeného podle obrazu a podobenství Boha, jeho instituční zaručení 

spočívá v základním právu na sebeurčení a svobodné spolurozhodování a tedy i 

svobodné utváření společnosti i společenství.  

Univerzální lidská důstojnost, která je základem lidských práv chápaných 

jako práv rovnosti, zahrnuje všechny lidi bez rozdílu. Všichni lidé se tak mají 

ve svých základních právech respektovat stejně. Každý má mít možnost 

uskutečňovat a nacházet pro sebe a společně s druhými svůj vlastní způsob 

života. Lidsko - právní nárok na rovnost dostává konkrétnější podobu skrze 

zákaz diskriminace.  

Pojem lidské důstojnosti se do lidsko - právních dokumentů dostal 

z filozofické tradice. Prostřednictvím svých základních normativních textů jsou 

schopny odůvodnit důstojnost člověka také duchovně-etické tradice. Lidská 

důstojnost tak má své nezastupitelné místo vedle práva, také v etice, protože 

uznávat lidskou důstojnost je primárním etickým příkazem. Každému člověku 

tak přísluší respekt a zároveň je zavázán vůči sobě i druhým pečlivým 
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zacházením se základními právy. Všeobecná deklarace lidských práv neměla 

při svém vzniku charakter silného práva, ale jednalo se spíše o morální a 

politický apel. Ten byl směřován vedle států také na jednotlivce a orgány 

společnosti. Uznání lidské důstojnosti je tedy také primárně etickým příkazem. 

Každému člověku náleží respekt a zároveň každý je vůči sobě a druhým 

zavázán pečlivým a solidárním zacházením s lidskými právy. Pro 

uskutečňování lidských práv je nezbytný aspekt právní, která se týká státu,  i 

aspekt morální, který se obrací na každého člověka. Respektováním lidské 

důstojnosti se ctí nezbytná práva na svobody, která jsou nezbytným odkazem 

na morální bázi lidských práv. Pojem lidská důstojnost však neznamená shrnutí 

morálních práv jedince ani ochranu jeho nejzákladnějších práv. Princip 

důstojnosti lze naopak vykládat za základ, důvod práv a základní nárok být 

uznán jako subjekt práv. Můžeme jej považovat za významný pojem, který 

souvisí s ochranou ostatních morálních dober.165        

Při vzniku současného konceptu lidských práv, tedy při vzniku Všeobecné 

deklarace lidských práv, byl za základ tohoto konceptu označen princip lidské 

důstojnosti. Ten vychází z filozofické tradice a je proto přijatelný pro všechny, 

ať už se jedná o vyznavače židokřesťanské tradice nebo muslimy nebo 

kohokoliv jiného. Vztah mezi lidskou důstojností a lidskými právy je velmi 

složité vymezit. Jejich vzájemný vztah se pokouší vyjádřit redukcionistický a 

ne-redukcionistický přístup. Argumenty, zdůrazňující důležitost pojmu lidská 

důstojnost pro plné porozumění lidským právům, stojí na vnitřní smysluplné 

spojitosti lidských práv, právu na svobodu, zásadní rovnosti a morální bázi.  

                                                 
 
165 Milfait, Lidská důstojnost, manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
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3.4. Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 

V následující části představím rozhodnutí Evropského soudu pro lidská 

práva (dále jen ESLP) ve věci Pretty versus Spojené království v otázce 

eutanazie. Jedná se o významné rozhodnutí v otázce lidské důstojnosti. Toto 

rozhodnutí má dále zcela zásadní význam, protože obsahuje argumentaci 

vztahující se k právu na život zakotvené v Úmluvě o lidských právech a 

základních svobodách (dále jen Úmluva), která je závazná pro legislativu 

členských zemí. Těmi jsou prakticky všechny evropské státy. S otázkou 

eutanazie souvisí i několik dalších základních práv jako právo na život, právo 

na sebeurčení a lidskou důstojnost, která jsou upravena v kodexech a listinách 

základních lidských práv. Nás bude v tomto případu zajímat především právo 

na lidskou důstojnost. I přesto, že toto rozhodnutí bylo vydáno před sedmi lety, 

je stále aktuální pro svou obecnou platnost.  

Toto rozhodnutí je rovněž v souladu Doporučení rady Evropy 1418/1999 o 

ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících, 

které stanoví, že:  

 

„Povinnost respektovat a chránit důstojnost všech nevyléčitelně nemocných 

a umírajících osob je odvozena z nedotknutelnosti lidské důstojnosti ve všech 

obdobích života. Respekt a ochrana nacházejí svůj výraz v poskytnutí 

přiměřeného prostředí, umožňujícího člověku důstojné umírání.“ (Článek 5, 

Doporučení rady Evropy 1418/1999 „o ochraně lidských práv a důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných a umírajících“166) 

 

                                                 
 
166 Rada Evropy, Doporučení rady Evropy 1418/1999 o ochraně lidských práv a důstojnosti 
nevyléčitelně nemocných a umírajících, čl. 5. 
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Z tohoto textu vyplývá, že žádný znak ani fáze období života nesmí být 

kritériem pro nepřiznání nebo odebrání lidsko - právního statusu lidské 

důstojnosti.167 Následující rozhodnutí ESLP toto tvrzení potvrzuje a uvádí jej 

do reálného života. Zároveň z něj opět vychází, že lidská důstojnost není 

vázána na žádné podmínky a souvisí s lidským bytím jako takovým.  

Paní Diane Pretty byla postižena nemocí motorických neuronů168 od svých 

43 let. Tato nemoc způsobuje postupem času slabost horních i dolních končetin 

svalů, které se uplatňují při kontrole dýchání. Rozvoji této nemoci není možné 

zabránit žádnou léčbou a obvykle končí smrtí způsobenou slabostí dýchacích 

svalů a svalů kontrolujících mluvení a polykání. V době, kdy byl případ 

projednáván před ESLP bylo onemocnění již v pokročilém stádiu169, ale její 

intelekt a schopnost rozhodovat byly v naprostém pořádku. Lékaři jí 

odhadovali týdny maximálně měsíce života. Paní Pretty měla strach a úzkost 

z utrpení a ztráty důstojnosti v průběhu nemoci, a proto si přála mít možnost 

kontrolovat, jak a kdy zemře. Chtěla být ušetřena utrpení a nedůstojnosti. 

Stěžovatelka nebyla schopna uskutečnit sebevraždu170 bez cizí pomoci171. 

Podala proto dopis prostřednictvím svého advokáta na úřad pro veřejné trestní 

stíhání, s žádostí, aby její manžel v případě, že jí bude se sebevraždou 

pomáhat, nebyl trestně stíhán. Soud tuto žádost zamítl. Stěžovatelka se 

odvolala ke Sněmovně lordů, ale i tento orgán její žádost zamítl. Paní Pretty se 

proto 21. 12. 2001 obrátila na ESLP se stížností a žádala, aby byl její případ 

přezkoumán. Tvrdila, že odmítnutí prokuratury poskytnout jejímu manželovi 

                                                 
 
167 Milfait, Lidská důstojnost. Manuskript textu učebnice Teologické etiky. 
168 Progresivní neurodegenerativní onemocnění motorických buněk v centrálním nervovém 
systému spojené s postupných ochabováním svalů ovládaných vůlí. 
169  Od krku dolů byla paní Pretty ochrnutá, nemohla srozumitelně mluvit a  
byla vyživována hadičkou. 
170 Podle anglického práva není sebevražda trestní čin.  
171 Pomoci druhé osobě se spácháním sebevraždy je trestným činem podle zákona o 
sebevraždě.  
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imunitu, v případě napomáhání sebevraždy, stejně jako zákaz asistované 

sebevraždy, je porušení jejích práv přiznané články 2, 3, 8, 9 a 14 Úmluvy. 

ESLP posoudil jednotlivé články Úmluvy takto: 

 

Čl. 2 Úmluvy -. „Právo na život - Právo každého na život je chráněno 

zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem 

uloženého trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro 

který zákon ukládá tento trest.“172 

V tomto zdůraznil ESLP povinnost státu chránit život.  Soud není 

přesvědčen, že právo stanovené v čl. 2 může být interpretováno tak, že 

zahrnuje i negativní aspekt. ESLP se proto domnívá, že z čl. 2 nelze vyvodit 

právo na smrt, ať už z rukou druhé osoby nebo s asistencí veřejného orgánu. 

Toto stanovisko je v souladu Doporučením č. 1418 (1999) Parlamentního 

shromáždění Rady Evropy o ochraně práv a důstojnosti nevyléčitelně 

nemocných a umírajících („Charta umírajících“).   Podle ESLP nebyl čl. 2 

porušen 

 

Čl. 3 Úmluvy – „Zákaz mučení - Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován 

nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.“173 

Čl. 3 představuje především zákaz použití smrtící síly nebo jiného chování, 

které by mohlo vést k smrti lidské bytosti. Nedává však jednotlivci nárok, aby 

požadoval povolení nebo usnadnění smrti. ESLP uvedl, že z čl. 3 nevzniká 

žádná pozitivní povinnost státu, aby poskytl zákonnou možnost pro jakoukoliv 

formu asistované sebevraždy. Čl. 3 nebyl podle ESLP porušen.  

 

                                                 
 
172 Rada Evropy. Evropská Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 2. 
173 Rada Evropy. Evropská Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 3. 
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Čl. 8 Úmluvy - „Právo na respektování rodinného a soukromého života - 

Každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí 

a korespondence.“174 

Paní Pretty tvrdila, že právo na sebeurčení je právo přijímat rozhodnutí o 

vlastním těle, a to zahrnuje i právo zvolit si, kdy a jak zemřít.  Podle ESLP není 

všeobecný zákaz asistované sebevraždy nepřiměřený. ESLP rozhodl, že čl. 8 

Úmluvy nebyl porušen. 

 

Čl. 9 Úmluvy – „Svoboda myšlení, svědomí a náboženského vyznání - 

Každý má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání; toto 

právo zahrnuje svobodu změnit své náboženské vyznání nebo přesvědčení, 

jakož i svobodu projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení sám nebo 

společně s jinými, ať veřejně nebo soukromě, bohoslužbou, vyučováním, 

prováděním náboženských úkonů a zachováváním obřadů.“ 175   

Podle ESLP se stížnost paní Pretty nevztahuje k nějaké formě projevování 

náboženského vyznání nebo přesvědčení ve smyslu chráněném čl. 9, a proto 

soud rozhodl, že tento článek nebyl porušen.   

 

Čl. 14 Úmluvy – „Zákaz diskriminace - Užívání práv a svobod přiznaných 

touto Úmluvou musí být zajištěno bez diskriminace založené na jakémkoli 

důvodu, jako je pohlaví, rasa, barva pleti, jazyk, náboženství, politické nebo 

jiné smýšlení, národnostní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní 

menšině, majetek, rod nebo jiné postavení.“176 

Soud rozhodl, že za diskriminaci nelze považovat, pokud osoba s tělesným 

postižením nemůže požadovat pomoc při sebevraždě. Zákonná výjimka pro ty, 

                                                 
 
174 Rada Evropy. Evropská Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 8. 
175 Rada Evropy. Evropská Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 9. 
176 Rada Evropy. Evropská Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 14. 
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kteří nejsou schopni spáchat sebevraždu, by jednak značně podkopalo ochranu 

života a zvýšilo riziko zneužití. Čl. 14 tedy podle ESLP nebyl porušen.  

 

Toto rozhodnutí, že žádný z článků Úmluvy (2, 3, 8, 9, 14) nebyl porušen, 

má zásadní význam. Jedná se o hodnotově orientované rozhodnutí, které je 

založeno na etickém základě. Vyznívá ve prospěch práva na život a lidské 

důstojnosti. Vyjadřuje respekt k prožívanému lidskému utrpení a důstojnosti. 

Je v souladu s požadavky na etické chování lékaře, které jsou vyjádřeny 

v Hippokratově přísaze a etických kodexech. Rozhodnutí staví na hodnotách 

evropské civilizace, která má kořeny v křesťanství a judaismu.177    

3.5. Lidská důstojnost plodící lidská práva 

V evropských dějinách, stejně jako v dějinách  církve, byla důstojnost 

přiznávána jen určitým skupinám lidí. Jednalo se převážně o jedince patřící 

k náboženské nebo politické většině. Ti měli moc „napravit“ jedince, kteří 

jinak smýšleli nebo věřili a tím tak zachovat jednotu národa, církve nebo 

kultury. Naproti tomu lze sledovat tradici teologie stvoření, která vidí již od 

starověku každého člověka hodného lidské důstojnosti. Vychází přitom ze 

stvoření člověka k obrazu a podobenství Božímu. U tohoto nahlížení na 

člověka není podstatné, v čem obraz Boha spočívá, protože je obsažen 

v každém člověku a každý člověk je znovu a znovu zván k jeho naplňování.     

Přisuzování lidské důstojnosti každému a z ní vyplývající práva pro každého 

může vést k silnému individualismu, který se v Evropě objevuje od dob 

renesance a osvícenství. Vznik tohoto individualismu je spojován také 

s procesem sekularizace. Tehdy se společnost vymanila z náboženské 

argumentace teologie stvoření. Reálným důsledkem tohoto sekularizovaného 

                                                 
 
177 Matochová, Otázka eutanázie z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská práva. 
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individualismu jsou lidé domáhající se svých práv na úkor druhých bez vazby a 

na širší společnost a kontext, ve kterém se nacházejí. Proti individualismu je 

třeba postavit jako vyvažující princip realitu, že lidská důstojnost a její 

důsledky nejsou z velké části určovány dotčenou osobou, ale osobou 

prožívající spravedlivé rozhořčení nad nedůstojností páchané na druhém. 

K tomuto rozhořčení však dochází jen v situacích, kdy způsobená 

nespravedlnost překročí určitou míru. Co však v situacích, kdy se bezpráví děje 

v malých dávkách, při kterém jsou lidé vůči drobným nespravedlnostem 

necitliví? 

Odpověď lze nalézt v etické vizi spočívající v dobrém životě s druhými a 

pro druhého v rámci spravedlivých institucí. Tento způsob života představuje 

odpovědné zasazování se o spravedlnost, svobodu a solidaritu. Znamená 

uznání každého člověka jako bytosti hodné důstojnosti. Naplňuje tak lidskou 

důstojnost konkrétním obsahem prostřednictvím aktivní vděčnosti za partnera 

v lidství.  

Nejsme však odkázání jen na „měkká“ etická doporučení, ale můžeme se 

opřít také o „tvrdší“ právnické normy. Většina právních systémů stanoví normy 

chránící lidskou důstojnost a lidská práva a zdůrazňující jejich klíčovost. 

Obtížné uchopení těchto konceptů však ztěžuje stanovení konkrétních pravidel 

k jejich naplnění. Zde se opět vytváří prostor pro uplatnění etické vize, která je 

svou povahou právem neuchopitelná, ale která může v konkrétních 

rozhodovacích situacích formovat a vést. 178    

                                                 
 
178 Bartoň, Lidská důstojnost jako základ náboženské svobody?, 30 – 32. 
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Závěr 

Všeobecná deklarace lidských práv jako první „globální“ deklarace lidských 

práv zvolila pojetí člověka na základě lidské důstojnosti. Stanovila, že všichni 

lidé si jsou rovni v důstojnosti a právech. Způsob chápání člověka na základě 

lidské důstojnosti vychází z filozofické tradice. Toto pojetí nikoho nevylučuje 

a je společné různým tradicím a pojetím. Umožňuje muslimům připojit se 

stejně jako vyznavačům židokřesťanské tradice, kteří spatřují nejhlubší kořeny 

a impulsy lidské důstojnosti ve svém pojetí člověka stvořeného k Božímu 

obrazu a podobenství.  

Soulad svědectví lidské důstojnosti jako základu konceptu lidských práv 

však naráží na problém ve vymezení konkrétního obsahu pojmu lidská 

důstojnost. Od vydání Všeobecné deklarace lidských práv se lidská důstojnost 

objevuje v řadě lidsko – právních dokumentů, zpravidla v úvodních 

ustanoveních, které vůči ní vyžadují respekt a uznání. Většina z nich však 

pojmu lidská důstojnost neposkytuje konkrétní obsah.  

Můžeme však říci, že lidská práva stanovená a zaručená ve Všeobecné 

deklaraci lidských práv poskytují lidské důstojnosti konkrétnější obsah. 

Důležitým dokumentem v tomto vývoji je Doporučení Rady Evropy č. 

1418/1999 O ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a 

umírajících, které pojem lidská důstojnost hlouběji rozvíjí. V tomto dokumentu 

je jasně stanoven obsah výrazů ohrožení, respekt a ochrana lidské důstojnosti 

nevyléčitelně nemocných nebo umírajících osob. Dále také stanoví faktory, 

které ohrožují práva odvozená z důstojnosti těchto osob.  

V této diplomové práci bylo mým záměrem prokázat, že lidskou důstojnost 

lze nahlížet jako základ konceptu lidských práv. Tato práce, vzhledem 

k zaměření mnou studovaného oboru, zohlednila především vztah daného 

tématu k sociální, humanitární a pastorační práci, stejně jako zohlednila 

biblické pojetí člověka stvořeného k Božímu obrazu a podobenství.  
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V samotných kapitolách jsem neusilovala o oddělení jednotlivých témat. 

Naopak jsem se snažila v rámci celé práce hledat vymezení vzájemného vztahu 

mezi lidskou důstojností a lidskými právy. Na základě takto provedené analýzy 

jsem splnila cíl práce a potvrdila tak úvodní tezi, že lidskou důstojnost lze 

chápat jako základ a cíl lidských práv.  
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