
Posudek diplomové práce na téma "Zákaz diskriminácie v medzinárodnom 

práve ochrany ľudských práv" předložené Dagmar Kubinskou 

 

Práce v celkovém rozsahu 95 stran byla dokončená v prosinci 2013. 

 

1. Aktuálnost tématu: Autorka pojednala téma v jeho aktuální interpretaci, kterou poskytují 

judiciální a kvazijudiciální kontrolní mechanismy jakož i nauka. 

 

2. Náročnost tématu: Práce byla náročná z hlediska autorčiny ambice vyrovnat se s 

relevantními pojmy mezinárodního práva lidských práv.  

 Zvolená koncepce pak byla náročná na zpracování primárních, zejména smluvních 

pramenů, jakož i dalších dokumentů, včetně judikatury mezinárodních i domácích soudů. 

 Metodika práce kombinující především analytickou a srovnávací metodu umožnila 

autorce komplexně se vyrovnat s výkladem náročných pojmů (diskriminace a rovnost) a 

poskytnout čtenáři aktuální a ucelený pohled na zkoumanou problematiku. 

 

3. Hodnocení práce: Autorka sice neuvádí expresis verbis cíl práce, nicméně její hlavní úsilí 

směřovalo - jak sama uvádí - k pokusu "o definici a charakteristiku základních pojmů, které se 

váží k této problematice, nejdříve z hlediska mezinárodních dokumentů a následně z hlediska 

jejich uplatnění ve vnitrostátních předpisech Slovenské republiky (str. 8). 

 V tomto směru autorka nesporně splnila vytčený úkol a to na velmi dobré úrovni. K 

ocenění je odborné zvládnutí historické geneze relevantních institutů v širším kontextu 

doktrinálního vývoje a společenských proměn. 

 Koncept práce je původní a poskytuje čtenáři hlubší normativní pohled na pojmy 

rovnosti a nediskriminace. Autorka v tomto kontextu zdůrazňuje i proces globalizace, který je 

spojený s řadou výzev pro mezinárodní právo obecně a pro upevnění a rozvoj univerzality 

lidských práv zejména.  

 Zároveň zdůrazňuje i rostoucí význam regionálních systémů ochrany lidských práv s 

důrazem na Evropu. V této souvislosti by autorka mohla v ústní obhajobě pojednat o vztahu 

mezi univerzálními a regionálními lidsko-právními instrumenty, zejména z hlediska možných 

rizik fragmentace mezinárodního práva. 

 Práce má logickou strukturu a je členěna do 6 vyvážených a vzájemně propojených 

věcných kapitol. 



 Vysoké úrovni předloženého elaborátu přispívá hloubka analýzy relevantních 

instrumentů a klíčových pojmů a jejich vnitrostátní implementace ve vnitrostátním pořádku 

Slovenské republiky. 

 Práce je napsaná odborným jazykem na požadované literární úrovni. Je vybavena 

kvalifikovaným poznámkovým aparátem a bohatým seznamem literatury domácí i zahraniční 

provenience. 

 

4. Při ústní obhajobě by se mohla autorka vyjádřit k otázce pozitivní diskriminace (affirmative 

action) z hlediska aktuálního výkladu Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem 

diskriminace žen. 

 

5. Předložená diplomová práce by mohla být, s určitým doplněním, předložená jako práce 

rigorózní. 

 

6. Diplomovou práci Dagmar Kubinské doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako 

výbornou.   

 

 

V Praze dne 7. 6. 2014 

................................................... 

doc. Dr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 

vedoucí diplomové práce 

  


