
Posudek diplomové práce na téma: „Komparace kontrolních mechanismů mezinárodněprávní 

lidských práv“ předložené Petrou Říhovou 

 

Práce v celkovém rozsahu 73 stran byla předložena k obhajobě 03.06.2015 

 

Téma práce, které si diplomantka zvolila, je v odborné literatuře dostatečně zastoupené a vesměs 

dobře zpracované. Nicméně množství změn a doplňků u zavedených mechanismů, jakož i vznik 

nových, ať již na regionální univerzální úrovni, otevírají možnost prozkoumat problematiku 

kontrolních mechanismů, zejména s ohledem na tyto procesy. K prozkoumání se přitom nabízí nejen 

efektivita konkrétních mechanismů, ale též obecnější tendence s tímto vývojem spjata a její vliv na 

celkovou efektivitu mezinárodněprávní ochrany lidských práv.  

Autorka ve své diplomové práci zkoumá zejména tyto aktuální jevy s využitím širších znalostí 

mezinárodního práva. Potud její práce přispívá k chápání a ocenění nových jevů a procesů 

provázejících vývoj ochrany lidských práv obecně a jejich kontrolních mechanismů obsažených 

příslušných úmluvách.  

1.)Aktuálnost a závažnost tématu: 

Autorka se ve své diplomové práci zaměřila na prozkoumání a zhodnocení aktuálního stavu 

kontrolních mechanismů ochrany lidských práv s tím, že do orbitu své pozornosti začlenila jak 

instrumenty universální, tak i regionální povahy. Soustředila svou pozornost i na srovnání 

mechanismů judiciálních a kvazijudiciálních. Uvedené mechanismy zkoumala s přihlédnutím ke 

změnám souvisejícím s rozšířením jejich jurisdikčních pravomocí a kontrolních funkcí a celkovým 

dopadem těchto procesů na efektivitu systému kontroly ochrany lidských práv. Z tohoto hlediska je 

téma předložené práce na nejvýš aktuální a závažné. 

2.)Formální stránka a využitelné zdroje: 

Práce je založena především na využití aktuálních zdrojů primární povahy a na jejich pečlivém a 

systematickém zpracování. Ke kvalitě práce z odborného hlediska přispělo i využití odborné literatury 

i dalších sekundárních zdrojů domácí i zahraniční provenience. 

Svým rozsahem elaborát odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci i povaze samotné 

tématiky. Je přehledně a logicky rozčleněn do tří, rozsahem vyvážených, kapitol a shrnujícího dosti 

obsáhlého závěru. Ke kvalitě práce přispívá odborný jazyk a požadovaná literární úroveň textu. 

Elaborát je náležitě vybaven kvalifikovaným poznámkovým aparátem a pečlivě sestaveným 

seznamem literatury. K ocenění je i vhodně sestavený soubor příloh připojených práci. 

3.)Obsahová stránka práce: 

Text je systematicky členěný do tří kapitol a závěru. Jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost a 

náležitě pokrývají zkoumanou problematiku. Zvolený přístup ke zpracování tématu vhodně 

kombinuje analytickou metodu s deskriptivním postupem, což odpovídá předmětu zkoumání a 

umožňuje komparaci kontrolních mechanismů z různých hledisek, tj. jak s ohledem na jejich judiciální 

či kvazijudiciální charakter tak i universální a regionální působnost. Nadto poskytuje čtenáři přehled 

zkoumaných mechanismů v jejich aktuální podobě.  



Zvolené koncepci odpovídá obsah jednotlivých kapitol. V prvé kapitole se autorka vyrovnává 

s pojmem a účelem kontrolních mechanismů lidskoprávních úmluv. Věnuje se též otázce postavení 

jednotlivce ve zkoumaném systému.  

Druhá kapitola je věnovaná kontrolním mechanismům universálním lidskoprávním úmluv. Detailně se 

věnuje výkladu kontrolních mechanismů klíčových lidskoprávních úmluv, které jsou v gesci OSN.  

Třetí kapitola srovnává kontrolní mechanismy regionálních úmluv ochrany lidských práv. Autorka se 

neomezuje pouze na evropský systém, ale mapuje a komparuje všechny tři dosud fungující regionální 

kontrolní mechanismy ochrany lidských práv. K ocenění je i snaha autorky postihnout odlišnosti 

těchto systému v širších regionálních souvislostech. K přehlednosti zkoumané materie přispívá dílčí 

shrnutí obsahu jednotlivých kapitol.  

Rozsáhlý závěr práce je pak nejen souhrnem získaných poznatků, ale i autorčiným hodnocením účelu 

a funkce kontrolní mechanismů ochrany lidských práv a jejich efektivity. 

4.)Otázka k zodpovězení: 

Diplomantka může v ústní obhajobě odpovědět na otázku, zda k obsahovému obohacení hmotných 

ustanovení lidskoprávních úmluv přispívá výklad výlučně judiciálních kontrolních mechanismů nebo i 

stanovisko podávané kvazijudiciálním orgánem. 

5.)Předložená práce diplomantky Petry Říhové odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci 

k PF UK a předběžně ji hodnotím jako výbornou. 

  

 

V Praze dne 5. června 2015                                                        doc. dr. S.Hýbnerová, Csc. 

                                                                                                          Vedoucí diplomové práce  


