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       Po zahájení představil předseda komise Prof. Šturma doktorandku, která 

pronesla úvodní slovo k své disertační práce. Doktorandka se věnovala zejména 

problémům, které v práci řešila.    Hovořila o způsobu zpracovávání  a  struktuře 

práce.  Dále se zabývala definicí oběti, objasnění pojmů vážná, hrubá, 

systematická a masová porušení lidských práv a charakterizovala právo na 

přiměřený prostředek nápravy. Uvedla hlavní závěry své práce a její 

metodologii. 

 

       První oponentka JUDr. Jeřábková doporučila dizertační práci k obhajobě, 

konstatovala však, že práce nesplňuje požadavky po stránce formální. Ocenila 

její odbornou úroveň a schopnost autorky zvolit adekvátní badatelské nástroje a 

jejich vhodnou aplikaci Autorka prokazuje dobrou orientaci v problematice, 

využívá judikaturu mezinárodních soudních institucí. Oponentka doporučuje 

k větší přehlednosti využívání tabulek s rozšířenými ukazateli. Učiněné závěry 

mají dobrou vypovídací schopnost a jsou argumentačně podloženy.  Položila 

uchazečce otázku ohledně přehledu literatury, ve které postrádala větší 

zastoupení českých autorů, neboť převažovaly prameny převážně v anglickém 

jazyce. 

 

      Druhý oponent doc. Ondřej hodnotil práci kladně. Doktorandka prokázala 

schopnost vědecké práce s náročným tématem. Dotázal se na charakteristiku 

kogentních norem, norem nederogovatelných a norem erga omnes a požádal o 

vysvětlení, čím se od sebe tyto normy liší. V práci postrádal vymezení 

mezinárodního práva lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a 

vzájemný vztah těchto norem.  

 

  

      Uchazečka odpověděla na dotazy a připomínky oponentů.  

 

      Ve všeobecné rozpravě vystoupili JUDr. Beránek (otázka k rozlišení mezi 

vážným, hrubým,  masovým a systematickým porušením lidských práv), Prof. 

Šturma (rozlišení mezi nederogovatelnými právy a právy ius kogens, závazky 

erga omnes), Doc. Hýbnerová (ke zpracování práce a obtížné komunikaci 



s doktorandkou v zahraničí), doc. Ondřej (propojení lidských práv 

s humanitárními právy) a JUDr. Jeřábková (aplikace práce do praxe). 

 

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s kladným výsledkem 

(4/2 ) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

 

        

         Zapsala: 

   Alexandra Hochmanová 

 
 


