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Autorka si klade za cíl představit dějiny lidských práv po všeobecnou 
deklaraci na základě analýzy klíčových mezníků. Postupuje klasickou 
deskriptivní metodou. Východiska jsou autorkou definována již 
v samotném úvodu, cíli je pak podřízena struktura práce. Práce je 
interdisciplinární, autorka vedle dějin filozofie a náboženství se musela 
zabývat i vývojem právního myšlení a dějinami práva. Postupuje 
chronologicky od doby antického Řecka po první polovinu dvacátého 
století. Autorka využila relevantní a aktuální dostupné zdroje, včetně 
zahraničních. Neopomněla zmínit biblické základy (Dekalog) a stěžejní 
filosofickou tradici. Text doprovodila bohatým kritickým aparátem.  
Stanovený cíl a uvedenou tezi se jí podařilo naplnit. Předložená práce je 
napsána kultivovaným způsobem. Autorka prokázala způsobilost napsat 
práci tohoto kvalifikačního stupně. 
Mohu konstatovat, že práce je zpracována velice pečlivě, po obsahové, 
formální i stylistické stránce splňuje požadavky kladené na tento typ práce. 
Spolupráci s autorkou hodnotím výborně, cením si jejího poctivého a 
pečlivého přístupu k řešení cíle.  
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