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     Kandidátce se podařilo napsat opravdu zdařilou práci, která se zabývá jedním 

z nejdůležitějších fenoménů současného vývoje lidstva. Nejde o práci 

filozofickou nebo politologickou, jedná se v prvé řadě o práci historickou, která 

však nepostrádá interdisciplinární rozměr. Jak je všeobecně známo, kategorie 

lidských práv je kategorie moderní. Autorka proto musela vyjít především z 

právně historických studií formulujících postavení člověka ve společnosti a 

vymezujících jeho práva a povinnosti. Samozřejmě se při svém putování 

dějinami lidských práv nevyhnula i otázkám filozofickým. V tomto posudku 

není možné ani náznakově sumarizovat obsah této práce, to však není ani jeho 

účelem. Chtěl bych vyzdvihnout některé detaily: v jednotlivých epochách si 

autorka všímá například postavení a práv žen. Přes všechnu otevřenost různým 

směrům bádání oceňuji, že v periodizaci svého tématu zůstala kandidátka věrná 

klasickému členění.  

     Vrcholem autorčina líčení je vydání Všeobecné deklarace lidských práv v 

roce 1948.  Recipuje Hanušovu tezi, že v této deklaraci se v jeden celek spojují 

stará práva na svobodu a účast ve správě veřejných věcí se základními 

sociálními právy. 

     Žádnou věcnou ani formální chybu jsem v předložené práci nenašel. Autorka 

zná své téma velmi dobře, literaturu zpracovává odpovědným způsobem a 

pokouší se i o věcná, vhodným způsobem formulovaná vlastní stanoviska. 

Pokud jde o literaturu, používá většinou díla novější provenience a to ze všech 

oborů. Vedle knih užívá také internetové zdroje, které jsou správně uvedeny a 

citovány. Práce má anglické resumé, na jejím počátku je anglický i český 

abstrakt a klíčová slova. 

     Závěrem: Ze všeho co zde bylo uvedeno, jednoznačně vyplývá, že se jedná 

o mimořádně kvalitní diplomovou práci. Byla dobře a pilně napsána; je také 

vidět, že byla dobře vedena. Vyzdvihnout je třeba shora zmíněný 

interdisciplinární přístup, který od autorky vyžadoval rozsáhlé znalosti a 

formulační obratnost. Navrhuji zcela jednoznačně, aby práce byla hodnocena 

známkou výborně (1). 
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