
Posudek školitelky  

k diplomové práci „Postavení a role nových lidských práv v mezinárodním právu“ 

předložené Petrou Kalenskou 

 

K tématu práce: 

 Autorka se ve své práci zabývá na 83 stranách otázkou nových lidských práv, zamýšlela 

zaměřit se na jejich postavení a roli v mezinárodním právu. Nutno poznamenat, že se zabývá 

zejména tím, jak nová lidská práva vznikají, zůstala tedy u, řekněme, první části názvu své 

práce. Jedná se ale o tak zásadní otázku, že její zodpovězení předznamenává další směr úvah a 

považuji za důležité, že se otázce věnovala.  

Téma je velice aktuální. Jak říká autorka v úvodu ke své práci (parafrázuji), pro to, aby 

byly státy schopny plnit své závazky, musejí vědět, jaké to jsou. Ostatně stejně tak proto, aby 

se mohli jednotlivci dovolávat svých práv, musejí je znát. To, že nová lidská práva vznikají, se 

bere často jako fakt, ale jaká to jsou, a jak vznikají, to není nikde stanoveno. V českém kontextu 

je téma součástí mezinárodněprávního diskursu, byť cíleně mu byla věnována pozornost méně 

často, ať již půjde o publikaci Nová lidská práva, která byla vydaná v řadě Studie z lidských 

práv v roce 2013 či výsledky vědeckého projektu Ministerstva zahraničních věcí ČR na téma 

OSN a „nová lidská práva“, které realizoval tým z Vysoké školy ekonomické pod vedeném dr. 

Trávníčkové. Je vidět, že téma rezonuje, ale zároveň není obvyklou součástí společenských 

debat a je pouze občasnou součástí debat odborných. Proto považuji iniciativu autorky za velmi 

vhodnou a vidím její práci jako příspěvek do potřebné debaty.  

Zároveň téma hodnotím jako nové a ke zpracování vhodné. Nutno dodat, že jde zároveň 

o téma, které vyžaduje podrobné zkoumání primárních i sekundárních pramenů, a zároveň i 

schopnost analýzy a vlastního úsudku.   

 

Ke zpracování tématu: 

Práce je členěna do úvodu, sedmi kapitol a závěru. Včleněn je obsah a seznam použité 

literatury. Práce je zpracována s využitím primárních pramenů i sekundárních zdrojů, a to 

v nadstandardním množství.  

Autorka k tématu přistoupila velmi rozhodně, již při konzultacích měla svoji jasnou 

představu a vysoko hodnotím to, že se snažila přijít na odpovědi na otázky, které si zvolila, i 

cestami netradičními. Je vidět, že si tvrdošíjně hledá cestu a nenechá se na ni (pomyslně) 

rozptylovat obvyklými přístupy. Její přístup je vlastní spíše dalšímu stupni akademické práce, 

práci doktorské, taková pracovní investice do diplomové práce není k vidění často.   



Metodou, kterou autorka zvolila, je především metoda analytická.  

 

K obsahu práce: 

Musím zde zopakovat to, co jsem autorce sdělovala již při tvorbě práce, je pro mě 

nesnadné text číst, je psaný těžkopádně. Navíc v něm zůstala řada chyb, na což jsem také 

autorku upozorňovala, a nevím, zda text dala k (doporučené) korektuře. S první připomínkou 

není mnoho co udělat, druhá je na škodu kvalitě práce a snižuje ji zcela zbytečně.  

Osnova je přehledná a jasná. Pravda, od názvu práce se poněkud odchyluje, ale 

vzhledem ke kvalitě práce jde podle mě o věc obhajitelnou.  

 Svoje připomínky jsem autorce sdělovala v průběhu konzultování, většinu věcí v práci 

upravila. Nebudu je zde proto opakovat, ani se nebudu rozepisovat o obsahu kapitol, což ostatně 

dělá autorka v úvodu své práce sama.  

 Snad jen bych zmínila to, že závěr práce neodpovídá rozsahem tomu, jaká je práce sama. 

Je to dáno tím, že autorka přidala podkapitoly „závěr“ ke každé kapitole. Ale v příštích pracích 

by měla zvážit to, co znamená pro práci závěr jako takový a tomu jej přizpůsobit.  

 

Závěr: 

Autorka prokazuje velmi dobrou znalost dokumentů a literatury. Předložená práce více 

než naplňuje kritéria kladená na diplomovou práci, je dobře zpracovaná, napsána odborným 

jazykem (byť s výhradou pravopisných chyb a čtivosti), vybavena poznámkovým aparátem a 

seznamem literatury. Práci proto doporučuji k obhajobě a předběžně, s výhradou průběhu 

obhajoby, ji hodnotím jako výbornou.  

 

V ústní obhajobě bych se ráda zaměřila na následující:  

 

Zajímal by mě autorčin názor na to, zda a jaká „nová lidská práva“ můžeme v budoucnu 

očekávat. Předpokládám, že více otázku rozvinu v průběhu obhajoby, kupříkladu 

k problematice migrace a uprchlictví.   

 

V Praze dne 18. 5. 2015              

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

 


