
      

     POSUDEK 

 

 

na diplomovou práci  Dagmar Kubinské  „Zákaz diskriminácie v medzinárodnom práve  

ochrany lúdských práv“ 

 

 

 Diplomová práce je věnována problematice mezinárodní ochrany lidských práv.  Práce 

byla vypracována  v prosinci  2013.  Je členěna na úvod, šest  částí a závěr, její rozsah je  116  

stran.  

První část diplomové práce je zaměřena na vymezení lidských práv z hlediska 

filozofického, je zde vymezen také pojem lidských práv. Autorka vymezuje lidská práva jako 

subjektivní práva jednotlivců stanovený v národních ústavách a mezinárodních dokumentech 

o lidských právech (str. 13). Při ústní obhajobě by měla konkrétněji vysvětlit  jaká lidská 

práva má na mysli.  Dále by měla  objasnit svůj názor na univerzalismus lidských práv (str. 14 

a násl.).  

Následující kapitola je zaměřena na problematiku rovnosti a diskriminace. Rovnost 

rozlišuje uchazečka  na rovnost ve formálním smyslu, v materiálním významu, rovnost 

příležitostí a rovnost výsledků. Rovněž rozlišuje různé případy diskriminace. Po obecném 

vymezení pojmů rovnost a diskriminace jsou následující dvě kapitoly zaměřeny na rovnost a 

zákaz diskriminace na mezinárodní a regionální úrovni. Autorka se zde zabývá otázkami 

úlohy OSN v oblasti mezinárodní ochrany lidských práv. Dále se diplomantka zaměřuje na 

vymezení rovnosti a zákazu diskriminace v mezinárodních paktech o lidských právech z roku 

1966 apod. Další podkapitola je věnována problematice  OSN a boji proti rasové diskriminaci. 

Zejména se zde zabývá otázkami rasové diskriminace. Pozornost věnuje mimo jiné 

problematice rasové diskriminace v Jihoafrické republice v minulosti. Zaměřuje se však i na 

novodobé formy rasové diskriminace (str. 36 a násl.). Další podkapitola je zaměřena na OSN 

a boj proti diskriminaci žen. Zabývá se zde Úmluvou o odstranění všech forem  diskriminace 

žen z roku 1979. Zmiňuje také Opční protokol k této Úmluvě, podle kterého má Výbor 

pravomoc rozhodovat o individuálních stížnostech na porušení práv ze strany státu, který 

přistoupil k tomuto Protokolu (str. 38). Při ústní obhajobě by se mohla uchazečka vyjádřit 

k efektivitě působení tohoto orgánu, zejména z hlediska nápravy v případě zjištění porušení 

Úmluvy ze strany státu. V kapitole se uchazečka zaměřila i na problematiku diskriminace ve 

vzdělání, v pracovněprávních vztazích, v otázkách stejného odměňování pracujících mužů a 

žen apod. V závěru kapitoly je obsaženo zhodnocení, kde diplomantka dospívá k závěru, že 

efektivnost mezinárodněprávních nástrojů na zajištění rovnosti a odstranění diskriminace je 

podmíněna ochotou spolupráce mezi státy a jejich občany, státy navzájem a spoluprací 

s mezinárodním společenstvím (str. 46). S tímto závěrem lze souhlasit. 

 Další kapitola je věnována rovnosti a zákazu diskriminace na regionální úrovni. Podle 

autorky úprava lidských práv v rámci Evropy představuje vůbec nejvyspělejší systém ochrany 

lidských práv v porovnání s ostatními regionálními úpravami (str. 48). Dané konstatování 

však není v práci podloženo srovnáním s jinými regionálními úpravami. V této kapitole se 

uchazečka podrobně zabývá Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních 

svobod z roku 1950. Pozornost věnuje mechanismu pro projednávání stížností. Zejména se 

zaměřuje na zákaz diskriminace v čl. 14 Úmluvy, což je jeden z hlavních cílů diplomové 

práce (srov. str.9). Mimo jiné si zde klade otázku vztahu čl. 14 k ostatním ustanovením 

Úmluvy, protože jak konstatuje Úmluva nepřiznává čl. 14 samostatnou existenci a není 

obecným zákazem diskriminace (str. 54). Dále uvádí, že musí být namítána nerovnost 

v zacházení zahrnutá nejméně pod jedno z dalších ustanovení Úmluvy (str. 60). Jsou zde 



uvedeny také některé případy, které  rozhodoval Evropský soud pro lidská práva. V závěru 

uchazečka uvádí, že Evropská úmluva o ochraně lidských práv je důkladnější v zajištění 

kontrolního mechanismu, který je základem pro realizaci hmotně právních ustanovení v praxi 

ve srovnání s mechanismy v rámci OSN (str. 73). Poslední kapitola před závěrem je zaměřena 

na právní úpravu ve Slovenské republice.   

Pokud jde o celkové hodnocení práce má logickou strukturu. Diplomantka vychází 

z obecných pojmů a směřuje k řešení konkrétních otázek. Na jedné straně lze  pozitivně 

hodnotit snahu uchazečky uchopit problematiku komplexně. Na druhé straně  práce působí 

místy příliš heslovitě a popisně, některým pojmům je věnována jen velmi stručná pozornost. 

Rovněž nepovažuji za nezbytně nutné popisovat stručně až heslovitě např. Radu Evropy  nebo 

popisovat vývoj  mechanismu pro podávání stížností podle Evropské úmluvy. Pro celkové 

pojetí diplomové práce by bylo vhodnější koncentrovat se například na podrobný rozbor čl. 

14 v souvislosti s různými případy. Pokud jde o metody, autorka použila metody zmíněné 

v úvodu (str. 9). 

Diplomová práce je napsaná ve slovenském jazyce. Pokud jde o použité zdroje a 

literaturu, použila uchazečka řadu  děl  české, slovenské  i další zahraniční literatury, příslušné 

dokumenty a také internetové zdroje.  Práce obsahuje  rozsáhlý  poznámkový aparát (220 

poznámek pod čarou). 

Diplomovou práci doporučuji  k ústní obhajobě a předběžně jí hodnotím známkou 

velmi dobře. Při ústní obhajobě by mohla uchazečka odpovědět na otázky z posudku a dále 

odpovědět na otázku:  případy porušení jakých práv jsou nejčastěji řešeny v souvislosti čl.  14 

a k jakým závěrům v této souvislosti dospívá Evropský soud pro lidská práva. 

 

 

V Praze dne   17. 6. 2014      

 

                                                                            doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. 

 

 


