
Posudek diplomové práce na téma „Regionální a subregionální ochrana lidských práv v Africe“ 
předložené Michalem Pomahačem 

Diplomová práce v celkovém rozsahu 58 stra byla dokončena 25. 3. 2014 

1. Aktuálnost tématu: 

Autor v diplomové práci věnuje pozornost africkým regionálním a subregionálním institucím 

relevantním pro ochranu lidských práv, jejichž proliferace je spojena s ustavením Africké unie v roce 

2001. Potud je práce nanejvýše aktuální, tím spíše, že v nauce domácí i zahraniční provenience není 

výrazněji zastoupena. 

2. Náročnost tématu: 

 Náročnost práce je daná především autorovou ambicí poskytnout čtenáři komprehensivní, 

analytický pohled na regionální specifika institucionálního rozvoje lidskoprávní agendy a dosažený 

stav jeho efektivity. Naplnění tohoto cíle vyžadovalo nejen shromáždění, ale zejména náležité 

utřídění a v míře autorových možností i kritické zpracování mnohdy zcela nových údajů, informací a 

dat. Autor zvolil odpovídající analytickou metodu a v nezbytné míře i přístup deskriptivní.  

3. Kritéria hodnocení práce: 

 Autor uvádí jako cíl práce popsání systému ochrany lidských práv v Africe s tím, že tento 

systém zahrnuje jak regionální, tak i subregionální uspořádání, jež vymezuje především geograficky 

/str. 5/ s přihlédnutím k relevantním institucím.  

V takto vymezeném institucionálním rámci pak zkoumá normy a procesy, které jsou pro 

africký kontinent charakteristické, nebo představují specifické obtíže při naplňování lidských práv.  

I když autor zkoumanou materii jednoznačně vymezuje regionálním a subregionálním 

rámcem, tento nevzniká ani nefunguje v izolaci od univerzálního systému ochrany lidských práv a to 

tím spíš, že většina afrických států jsou stranami všech klíčových lidskoprávním úmluv OSN. Tyto 

vazby – ať již na úrovni institucí či jednotlivých států – mají svůj nezastupitelný význam i s ohledem na 

možná rizika fragmentace mezinárodního práva obecně a lidských práv zejména. Autor by se k této 

otázce mohl vyjádřit v ústní obhajobě.  

Neméně zajímavá je pak otázka, zda nárůst významu relevantních regionálních a zejména 

subregionálních institucí, eventuálně společností, souvisí se specificky probíhajícím procesem 

integrace /nejen ekonomické/ na africkém kontinentě a v jeho subregionech – to na straně jedné, a 

s poklesem významu řady afrických států jako efektivních suverénů, na straně druhé.  

Uvedené náměty k diskuzi v rámci obhajoby nikterak nesnižují dobrou kvalitu předložené 

práce. K ocenění je i autorův osobní zájem o africkou problematiku, který přispívá ke kvalitnímu 

zpracování zvoleného tématu. Rovněž kvalifikovaná práce s cizojazyčnou literaturou, primárními 

prameny a judikáty, vesměs dostupnými v cizojazyčných verzích zhodnocuje předložený elaborát.  

V rámci vymezené předepsaným rozsahem diplomové práce se autor vypořádal s potřebnou 

hloubkou s rozborem problémů nastolených v jednotlivých kapitolách. 



Tyto jsou vyvážené a logicky řazené a přispívají k přehlednosti celé práce. Text je vybavený 

kvalifikovaným poznámkovým aparátem a náležitým seznam literatury.  

Elaborát je napsaný odborným jazykem, na požadované literární úrovni.  

V ústní obhajobě by autor mohl, kromě výše uvedených poznámek, uvést, co podle něj 

opravňuje nahlížet na uspořádání lidských práv v Africe jako na systém.  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím jako výbornou.  

 

 

V Praze dne 23. 5. 2014       doc.dr. Stanislava Hýbnerová 

oponentka 

 

 

 


