
Posudek školitelky  

k diplomové práci „Efektivita kontrolních mechanismů smluv o lidských právech“ 

předložené Petrou Červenkovou 

 

K tématu práce: 

Předložená diplomová práce v rozsahu 80 stran čistého textu se zabývá tématem smluv 

o lidských právech. Diplomantka ke zpracování tématu přistoupila z velmi důležitého a nadmíru 

aktuálního hlediska, a to z pohledu efektivity kontrolních mechanismů, které smlouvy obsahují. 

Jistě, existují i takové lidskoprávní smlouvy, které nemají žádný kontrolní mechanismus, 

zejména půjde o smlouvy na hranici mezi právem lidských práv a jinou oblastí mezinárodního 

práva (příkladem budiž Úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951), ale i starší 

smlouvy v oblasti lidských práv (Úmluva o zabránění a trestání zločinů genocidia z roku 1948). 

Kupříkladu u oné Úmluvy o právním postavení uprchlíků vidíme nejednotnost výkladu jejich 

ustanovení ze strany států, případně i menší ochotu k dodržování smluvních závazků (např. 

principu non-refoulement na moři). V novějších lidskoprávních instrumentech již kontrolní 

mechanismy existují a napomáhají tak jak lepší kontrole smluvních závazků, tak i výkladu 

norem. Ovšem tyto kontrolní mechanismy jsou různého druhu, ne vždy mají jejich pravomoci 

stejný význam pro uplatňování smluv, nezávazná stanoviska Výboru pro práva dítěte se liší od 

(pro strany sporu) závazných rozsudků Evropského soudu pro lidská práva. Právě toto, onu 

efektivitu kontrolních mechanismů, zkoumá diplomantka.   

Téma je v českém kontextu zpracováno v omezeném rozsahu. Poté, co již měla 

diplomantka své téma práce zadané, se objevila publikace Jana Lhotského na podobné téma. 

Diplomantka se ale přesto svého úkolu zhostila se ctí a způsob zpracování tématu se s knihou 

nekryje. Proto považuji iniciativu autorky za velmi vhodnou a zároveň téma hodnotím jako 

poměrně 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, osmi kapitol a závěru. Včleněn je obsah a seznam použité 

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

Autorka si stanovila za cíl zjistit odpověď na následující otázku, resp. otázky: „Jsou 

mezinárodní smlouvy o lidských právech efektivní a je možné vytvořit kvalitní mezinárodní 

smlouvu o lidských právech?“ Jde o poměrně vysoký cíl. K tomu, aby mohla diplomantka najít 



odpověď na tyto otázky, musí se nejprve najít kritéria, podle kterých bude onu efektivitu měřit, 

pak je aplikovat na konkrétní smlouvy, a nakonec zvážit, zda vůbec může ideální smlouva o 

lidských právech v reálném světě existovat.   

Metodou, kterou autorka zvolila, je zejména metoda popisná, analytická a komparativní, 

jak sama v práci uvádí. Metody jsou pro práci vhodné, byť si dovedu představit, že by autorka 

pominula popisnou a důraz kladla na analytickou část. V tomto případě má ale popis své místo, 

a ty části publikace, které jsou popisnějšího charakteru, jsou psány nikoli pouze jako popis, ale 

jako kombinace popisu a analýzy. To nic nemění na mém názoru, že by autorka byla schopna 

napsat i práci, která bude na popisu stát jakožto na pomyslném odrazovém můstku a doufám, 

že se k tomuto jako dalšímu kroku odhodlá v případné rigorózní práci. V tomto polemizuji 

s jejím závěrem, kde uvádí, že by hlubší analýza přesahovala rozsah diplomové práce.  

 

K obsahu práce: 

Práce je psána velmi zdařile. Osnova je přehledná a ukazuje cestu, kterou se 

diplomantka ubírá při svém bádání.  

Pro mě jsou nejzajímavější první kapitoly, kde autorka téma teoreticky ukotvuje, 

zejména pak ta, kde se zabývá faktory mající vliv na efektivitu mezinárodní smluvní ochrany 

lidských práv. Kritéria jsou zvolena autorkou, argumentační podložení jejich výběru považuji 

za velmi dobré. Jejich aplikace na konkrétní smluvní instrumenty je zajímavá, a pro to, jak 

koncipuje práci, přínosná. Konkrétní popis jednotlivých kapitol podává sama autorka v úvodu, 

nebudu jej zde opakovat.     

 Téma diplomantka zpracovala velmi dobře. Uvážím-li, jak nesnadné je zorientovat se 

v rozmanité a rozsáhlé literatuře, a jak náročné je zmapovat a analyzovat právní instrumenty, 

které se na problematiku vztahují, musím říci, že jde o nemalý kus práce. Velmi kladně 

hodnotím závěr, kde autorka neshrnuje zjištěné, jak to mnohdy závěry činí, ale zabývá se 

otázkou, jak svá zjištění aplikovat na vytvoření „ideální“ lidskoprávní smlouvy. Zde kriticky 

zachází se svými zjištěními a téma uzavírá ne zcela optimisticky, ale, řekněme realisticky, 

s argumenty, k nimž došla v průběhu svého psaní.  

 

Závěr: 

Autorka prokazuje velmi dobrou znalost dokumentů a literatury. Předložená práce 

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

jazykem, 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 ráda s diplomantkou debatovala následující otázky:  

 

1. Jak hodnotí diplomantka třetí opční protokol k Úmluvě o právech dítěte?  

2. Ráda bych více probrala názor diplomantky na mezistátní stížnosti. V čem jsou zneužívané? 

Jaké konkrétní příklady může uvést?  

 

V Praze dne 28. 4. 2015              

                         JUDr. Věra Honusková, Ph.D. 

 

 

 

 

 

 

 


