
Hodnocení diplomové práce Evy Vejnarové na téma

Přínos Lisabonské smlouvy do oblasti ochrany lidských práv v Evropské unii

Ve  své  diplomové  práci  se  autorka  věnovala  sytému  EU  na  ochranu  základních 

lidských práv ve světle vývoje, který nastal po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Jedná 

se o aktuální téma, jehož uchopení vyžaduje velmi dobrou orientaci v širších souvislostech 

evropského, vnitrostátního a také mezinárodního práva.  Daná problematika je nepochybně 

vhodným tématem diplomové práce na právnické fakultě. 

Formální aspekty

Práce  obsahuje  65  stran  čistého  textu.  Práce  je  vybavena  průměrně  rozsáhlým 

seznamem použité literatury zejména v češtině a z malé části v angličtině. U daného tématu 

by bylo možná vhodné zohlednit více cizojazyčné literatury. Je však také pravda, že autorka 

do  určité  míry  reflektovala  stanoviska  zahraničních  autorů,  jejichž  příspěvky  byly  již 

přeloženy do českého jazyka. Práci se sekundární literaturou a s poznámkami pod čarou lze 

vcelku označit za solidní a poctivou, a to i ve vztahu k elektronickým pramenům informací. 

Práce je čtivá a je psaná odborným jazykem. Z formálního hlediska diplomová práce 

splňuje kritéria kladená na tento druh vědecké studie. 

Obsah

Kromě úvodu a závěru autorka členila svoji práci na 3 hlavní kapitoly. V první části 

(která by možná snesla přesnější název) se autorka věnovala obecnějším otázkám vymezování 

a kategorizace lidských práv a také některým aspektům geneze ochrany základních práv na 

úrovni EU. Druhý tematicky blok pojednává o významu Listiny základních práv a třetí část o 

otázce  přistoupení  EU  k EÚLP  (název  tohoto  bloku  bohužel  vypadl  z obsahu  práce). 

Systematika je vcelku přehledná a odpovídá struktuře analyzovaného problému.

V úvodu autorka vymezila cíle a metodologii své práce. Za hlavní cíl práce označila 

analýzu současného stavu ochrany lidských práv v EU po přijetí Lisabonské smlouvy. Dalším 

(sekundárním) cílem práce je rozebrat možnost přistoupení EU k „lidskoprávnímu katalogu 

Rady Evropy“, který byl podle autorky zahrnut do EÚLP. Určitě by stálo za důkladnou reflexi 

pojmu  „lidskoprávního  katalogu  Rady  Evropy“  ve  světle  dalších  závazných  dokumentů 

evropské ochrany lidských práv a související praxe orgánů a institucí Rady Evropy.   

V první  kapitole  se  autorka  věnovala  mimo jiné uchopení  pojmu "lidská práva"  a 

uvedla různé kategorizace,  které byly předmětem odborné diskuse. Autorka upozornila  na 



dělení lidských práv např. na občanská, politická, sociální, individuální či kolektivní a stručně 

představila také koncepci 3 nebo 4 generací lidských práv. Ačkoli zmínila též aktuální postoj 

OSN k problému členění a dělení lidských práv, vyhnula se však případným ideologickým 

aspektům daného problému.  

V druhé kapitole vylíčila autorka genezi Listiny základních práv. Dále do ní začlenila 

jakýsi  exkurs do problematiky ratifikace Lisabonské smlouvy.  Autorka stručně představila 

přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy před Ústavním soudem ČR. Je zarážející, že autorka 

věnovala  hlavní  prostor  argumentům  prezidenta  ČR  a  vůbec  se  nevěnovala  podrobněji 

otázkám položeným v návrzích Senátu, resp. skupiny senátorů. Zdá se, že autorka vychází 

spíše  z  mediálního  obrazu  celé  debaty  a  poněkud  opomenula  právní  pohled  na  celou 

záležitost. 

V  druhé  kapitole  autorka  dále  představila  obsah  Listiny  základních  práv  EU  a 

upozornila  také  na  změny  doplněné  v  souvislosti  s  přijetím  textu  Lisabonské  smlouvy. 

Důkladněji se věnovala také otázce tzv. výjimky z Listiny.    

Třetí část práce pojednává o přistoupení EU k EÚLP. Autorka zde popisovala zejména 

současný mechanismus fungování EÚLP, ale věnovala se stručně také problému vztahu ESLP 

a Soudního dvora EU. Mohla ovšem důkladněji vysvětlit dopad případného přistoupení EU k 

EÚLP na dosavadní judikaturu ESLP (např. ve světle kauzy Bosphorus).

 

Celkové hodnocení

Diplomantka předložila studii, která jak z formálního hlediska, tak i obsahově splňuje 

kritéria kladená na diplomovou práci na Právnické fakultě UK. Lze vyzdvihnout angažovaný 

přístup autorky k danému tématu  a  její  snahu o uchopení  aktuálních  praktických  aspektů 

současné debaty o evropské ochraně lidských práv. Vytknout lze skutečnost,  že se autorka 

nechala místy vést povrchní politickou debatou na úkor hlubší reflexe právní argumentace. 

Cíle práce lze však jednoznačně považovat za splněné. Autorka zejména prokázala 

schopnost  čerpat  relevantní  poznatky  z  primárních  pramenů  a  ze  sekundární  literatury  a 

zpracovat je do logicky ucelené studie. 

Práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím známkou "velmi dobře".

Otázky

V rámci ústní obhajoby by se mohla diplomantka podrobněji vyjádřit k následujícím 

otázkám: 



• Na str. 10 autorka tvrdí, že lidská práva jsou kogentní. Jsou skutečně všechna 

lidská práva kogentní? Jak se k tomuto problému staví EÚLP a Listina základních 

práv EU? Jak se k této otázce postavil Soud prvního stupně (nyní Tribunál) ve věci 

T-315/01 Kadi v. Rada a Komise?

•  Na str. 60 autorka tvrdí, že "v případě Úmluvy se jedná o minimální standard (…) 

zatímco  Listina  je  moderním  katalogem  lidských  práv  jdoucím  nad  rámec 

Úmluvy". Proto by podle autorky neměl být shledán rozpor s Úmluvou, pokud je 

právní akt EU v souladu s Listinou. Toto poněkud modrooké stanovisko by měla 

autorka konfrontovat s realitou určitých rozporů v judikatuře ESLP a Soudního 

dvora EU. 

V Praze, dne 23. ledna 2012

                                                                                     Doc. Dr.iur. Harald Scheu, Ph.D. 
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