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Předložená diplomová práce, ve svém rozsahu poněkud přesahuje předepsanou délku, což je 

omluvitelné s ohledem na autorčinu snahu uchopit a zpracovat dané téma v celé jeho 

komplexnosti. Předmětem zkoumání je efektivita, kterou vykazují kontrolní mechanismy 

judiciální i kvazijudiciální povahy ve vazbě na charakter a účel příslušných lidskoprávních 

úmluv jak univerzálních a tak i regionálních. Zvolené téma je dobře zpracované v domácí i 

zahraniční literatuře. Autorka nicméně nalezla vhodný přístup, který umožnil minimalizovat 

deskriptivní výklad kontrolních mechanismů a soustředit se na analýzu jejich nezastupitelné 

úlohy, kterou mají pro fungování jednotlivých lidskoprávních instrumentů i celého systému 

právní ochrany lidských práv.  

1. Aktuálnost a náročnost tématu:  

I když samo téma není nové, je nesporně nanejvýš aktuální. Náročnost na jeho uchopení 

spočívá především v metodě zpracování. Autorka se – na rozdíl od mnohých zkušenějších 

autorů – vyhnula přílišné popisnosti a deskriptivní metodu uplatňuje pouze tam, kde je to 

funkční. Čtenáři především nabízí neotřelý pohled na danou problematiku akcentující 

efektivitu mezinárodního práva obecně a mezinárodního práva lidských práv zejména. 

Autorka se přitom opírá o širší poznatky právní vědy, což je v rámci zvoleného přístupu 

nesporně obohacující. V tomto rámci pak autorka identifikuje a analyzuje faktory, které 

jsou určující pro efektivitu kontrolních mechanismů lidskoprávních instrumentů. Tento 

přístup autorce umožňuje jejich funkční rozlišení a kategorizaci, což v konečném výsledku 

poskytuje systematický a přehledný výklad zkoumaných struktur z hlediska efektivity 

jejich primární kontrolní funkce.  

2. Formální stránka práce a využité zdroje:  

Předložený elaborát je zpracovaný s využitím jak primárních, tak i sekundárních zdrojů. 

Způsob práce s prameny je nanejvýš kvalifikovaný a spolu určuje celkovou vysokou 

úroveň práce. Autorka prokazuje dobrou orientaci v odborné literatuře domácí i 

zahraniční provenience. Její využití je přitom funkční. Rovněž práce s primárními 

prameny je kvalifikovaná a cíleně zaměřená na aspekty určující pro efektivitu kontrolních 

mechanismů i příslušných lidskoprávních segmentů. Rovněž formální stránka elaborátu je 

velmi dobrá. Text je napsán odborným jazykem a je na požadované literární úrovni. 



K celkové kvalitě práce přispívá kvalifikovaný poznámkový aparát, adekvátní citace 

pramenů, jakož i bohatý seznam literatury. 

3. Obsahová stránka práce: 

Práce je přehledně strukturovaná, členěná do vyvážených kapitol vykazujících logickou 

návaznost. Meritorní kapitoly následující po úvodu problematiky jsou přehledně 

strukturované a vyčerpávajícím způsobem pokrývají zkoumanou problematiku. 

V úvodní kapitole podává autorka stručný výklad historických aspektů vývoje lidských 

práv relevantních pojmů. Z hlediska orientace čtenáře v poměrně rozsáhlé materii, 

povětšinou procedurální povahy, je k ocenění stanovení kritérii podle nichž autorka 

provádí rozdělení a hodnocení efektivity kontrolních, smluvně založených mechanismů. 

Tento zobecňující přístup je pak uplatňován v meritorních kapitolách pojednávajících o 

klíčových univerzálních a regionálních lidskoprávních úmluvách z hlediska efektivity jejich 

kontrolních mechanismů. Z toho hlediska by stála za pozornost otázka provázanosti 

hmotných ustanovení příslušných úmluv (tj. závazků jímž státy – strany úmluvy musí 

vnitrostátně dostát) s rozsahem pravomocích relevantních kontrolních orgánů. 

Konkrétně jde o otázku, zda odlišně znějící závazky (na konání nebo dosažení výsledné 

situace) mají zásadní význam pro rozsah pravomocí a efektivitu kontrolních mechanismů. 

Je například relevantní zkoumat z tohoto hlediska důvody pro odlišný kontrolní 

mechanismus Evropské úmluvy o lidských právech a Evropské sociální charty? Tyto 

otázky by mohly být předmětem diskuze v rámci ústní obhajoby. 

Závěr práce – s ohledem na dílčí závěry připojené k jednotlivým kapitolám – stručně 

shrnuje účel a hlavní poznatky práce 

4. Otázky k zodpovězení:  

Autorka by mohla uvést právní důvody rozlišující individuální a mezistátní stížnost. Též by 

mohla zhodnotit, zda systém individuálních stížností nesnižuje význam pravidelného 

podávání zpráv (zpravodajského systému). 

5. Závěry a hodnocení práce: 

Předložený elaborát splňuje v plném rozsahu požadavky kladené na diplomovou práci a 

mohl by být dobrým základem pro rigorózní práci. Z uvedených důvodů doporučuji 

předloženou diplomovou práci Petry Červenkové k ústní obhajobě. Předběžně ji 

hodnotím, jako výbornou. 
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