
Oponentský posudek magisterské diplomové práce studentky Petry Cmuntové 
„ Teor ie a praxe dodržování lidských práv v Ceské republice,

zejména s ohledem na práva senioru v zar ízení sociálních služeb“ .

Magisterská práce studentky Petry Cmuntové je príkladem aplikace lidských práv do profesní 
pomáhající praxe v oblasti práce se seniory v CR. Autorka na témer 100 stranách textu 
predstavuje problematiku lidských práv a naznacuje, jak je tato problematika uplatnována 
v soucasných zarízeních pro seniory v CR. Vychází z predpokladu, že pro dusledné 
uplatnování lidských práv se zamerením na seniory je treba porozumet kontextu jejich vzniku 
a vývoji (s. 9). Zvlášte skrze tento predpoklad je téma práce nanejvýš vhodné pro obor 
„Diakonika“, v nemž je práce predkládána. Autorka si však explicitne staví menší cíl, totiž 
poukázat na prípadné nedostatky v dodržování práv senioru, predevším v pobytových 
zarízeních urcených pro seniory nebo v tech, kde se jejich zastoupení dá ve vetší míre 
predpokládat (s. 9). V první kapitole autorka seznámí ctenáre s puvodem lidských práv, 
vcetne jejich filosofických i krest anských korenu v dejinách i nedávné minulosti (B. 
Komárková). Druhá kapitola postihuje významné milníky na ceste vzniku lidských práv. Ve 
tretí kapitole pak predstavuje odpovídající dokumenty lidských práv v CR. Ve ctvrté kapitole
se pak venuje pouze situaci s lidskými právy na rovine života senioru, a to zejména z pohledu 
ombudsmana a Rady vlády pro LP. Touto ctvrtou kapitolou si autorka dobre zúžila svuj 
pohled pouze na aktuální stav dodržování lidských práv v této cílové skupine. 

Svým rozvrhem po formální i metodické stránce je práce vydarená. Kapitoly jsou vyvážené 
s výstižným úvodem a záverem, v nichž prokazuje, že si je vedoma cílu své práce a omezení, 
když pak v záveru o výsledku své práce hovorí jako o „mal(é) sond(e)“  do teorie a praxe 
lidských práv u nás. Predkládaná práce tak má spíše ho  otu metodickou; vlastní aplikace LP 
ve zmínených zarízeních se zakládá na existujících empirických zhodnoceních pro daný obor.  
Teoretická stránka práce má dostatecnou oporu v rozsáhlém seznamu literatury, vcetne 
anglicky psané, obsahující podstatné lidskoprávní doku    y jak historického (napr. Dva 
tisíce slov), tak i profesne etického rázu (napr. Standardy kvality), které by mely být 
predevším vztaženy ke ctvrté kapitole práce, zamerené do praxe.

Autorka dobre pracuje s literaturou a v rozumném rozsahu se na ni odkazuje v asi 250-ti
poznámkách pod carou. V seznamu použité literatury postrádám nekteré odkazované 
dokumenty, napr. Mezinárodní pakty, Zprávu o stavu lidských práv CHV, ze které cituje.
V práci jsem nenarazil na gramatické ani jiné formální chyby zásadního rázu. Místy 
v poznámkovém aparátu chybí tecky na konci poznámky nebo kapitálka na zacátku, ci se 
objeví nejasnosti ve formulaci (napr. pozn. 211,179) chybející nebo prebytecná mezera (pozn.
13, 184, s. 16), ruzná podoba odkazu „in“ v použité literature (s. 97), nebo nekonsistentní
uvádení iniciál autora (napr. pozn. 68, 69). Prehlednosti ponekud ubírá ctyr úrovnové 
císlování nadpisu. Místy v textu je odlišné odsazení odstavce (s. 14). Uvedené nedostatky 
nepovažuji za zásadní, spíše naopak lze autorku pochválit za snahu o peclivé zpracování 
práce. Podobne ctenár získá dobrý dojem z obsahové stránky práce, kde je seznámen s radou 
historicky cenných informací z pozadí vývoje lidských práv.

Považuji za duležité poukázat na urcitou nevyváženost prístupu k deklarovanému cíli práce, 
totiž k zamerení práce na teorii a praxi dodržování lidských práv senioru v zarízení sociálních 
služeb, kterému je venována jen poslední cást práce. To není samo o sobe snad problémem, 
pokud vezmeme vážne autorcino úvodní vysvetlení, že pro porozume   lidským právum je 
nezbytné porozumení hlavním pojmum a dejinnému mezinárodnímu príbehu (s. 9 a 10).  Je 
však zklamáním, že v prvních dvou resp. trech kapitolách, ve kterých temto vysvetlením dává 



prostor, tyto souvislosti nejsou rešeny. Spíše se v nich jedná o systematický prehled klícových 
pojmu, autoru, dokumentu a historických událostí, které však nejsou následne, nebo prubežne 
dusledneji propojeny. Práci by prospelo alespon krátké resumé, resp. syntéza a analýza toho, 
jak se muže menit pohled na lidská práva práve s ohledem na jejich ruzná pojetí. Napr. 
nemusela zustat jen u konstatování odlišnosti prirozene právního pojetí, pojetí Komárkové a 
osvícenského pojetí. 
Smyslem této mé pripomínky je vyjádrit znepokojení nad tím, že ve ctvrté, domnívám se 
klícové kapitole, se vlastne autorka nijak neopírá o informace z predešlých kapitol a není ani
patrné, že pro uvedení momentu porušování lidských práv napr. z pera ombudsmana je 
skutecne potreba porozumet onem základním pojmum a historickým souvislostem. Dokonce 
chybí i hlubší návaznost výsledku výrocních zpráv ombudsmana na teorii práv senioru 
v zarízení sociálních služeb. I ta je v odstavci 4.1 spíše schematicky uvedena, byt  by byl 
prostor k tomu se jim více venovat pro porozumení zminovaným momentum v porušování
lidských práv (napr. informace o nevládních organizacích 3.2.5. a 4.1.6. pusobí jako 
okrajové). Domnívám se, že at již se autorka omezila pouze na uvedení poznatku ze zpráv 
ombudsmana, popr. jiných organizací o porušování lidských práv u senioru v sociálních 
službách z jakýchkoliv duvodu, tím, že je dusledneji nerešila a nepropojila je s úvodními 
cástmi práce, její úsilí ztrácí na potrebném efektu.

Uvedení informace o zprávách ombudsmana a jiných zarízení by pritom mohlo být 
systematicteji reflektováno, popr. zorganizováno tak, aby z neho mohla autorka lépe težit a 
své výtežky vztáhnout napr. k dalším zdrojum dodržování lidských práv v oblasti práce se 
seniory apod. Není patrné, proc je treba mezi radou pripomínek jmenovat výslovne jedno 
konkrétní zarízení (s. 86), ani není patrné, jak máme toto klícové místo práce dávat do
kontextu s postrehy z prešlých kapitol, napr. že se lidská dustojnost odvíjí od Boží 
ospravedlnující milosti (s. 16), ci proc potrebujeme znát postoje církví k lidským právum 
(2.1.2.). Domnívám se, že by práci pomohlo dusledneji promyslet skutecný     práce a 
dusledneji vysvetlovat jednotlivé argumentace ve vztahu k tomuto cíli.

Uvedené konstatování nic nemení na tom, že autorka do práce vtelila radu dobrých informací 
a práce tak muže být príspevkem k porozumení myšlence lidských práv. I s výše zmínenými 
výhradami odpovídá požadavkum na magisterskou práci a rád ji navrhuji k obhajobe, kde 
bych ocekával, že se autorka k naznaceným problémum vyjádrí.  

K obhajobe doporucuji, aby kandidátka
- vysvetlila, proc práci zamerila práve negativne - na zkoumání prípadu porušování 

lidských práv. Jak by práce a její výsledky mohly vypa     kdyby zvolila pozitivní 
prístup a zamerila se na prípady št astného dodržování lidských práv u senioru? 

- naznacila, jak by mohla znít odpoved  na její (v kontextu práce zbytecne 
nezodpovezenou) otázku, kdo je zodpovedný za dodržování kolektivních práv (napr. 
míru v Palestine – s. 15). Souvisí nejak tato odpoved  s otázkou, kdo je zodpovedný za 
dodržování práv senioru?

V Praze, 10. 9. 2013  Ondrej Fischer 

Navrhuji  hodnocení dobre - C
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