7. SHRNUTÍ
Diplomová práce zpracovává problematiku dětské nucené práce, její vymezení
a prostředky dané mezinárodním právem k boji proti dětské nucené práci. Cílem práce
je ujasnit pojem dětské nucené práce z pohledu mezinárodního práva a shrnout
nejvýznamnější prostředky ochrany dětí před ekonomickým vykořisťováním. Dále se
snaží porovnat tyto prostředky a zjistit, zda jsou reálně schopné situaci dětské nucené
práce změnit, či ovlivnit. Zaměřila jsem se na nejvýraznější celosvětově působící
organizace, jejichž mezinárodněprávní dokumenty se zákazem dětské práce zabývají,
stejně tak na významné organizace a dokumenty v jednotlivých regionech.
Pojem dětské nucené práce byl v práci vysvětlen prostřednictvím dokumentů
mezinárodněprávní povahy a také vědeckých prací z oboru mezinárodního práva
veřejného a mezinárodního práva lidských práv. Stejně tak bylo postupováno i při
zjišťování podstatných znaků fungování kontrolních mechanismů k jednotlivým
mezinárodním úmluvám. Současně je v diplomové práci poukázáno na detaily, které
praxí kontrolních mechanismů vyšly najevo a tyto měly potřebu základní rozdíly a
pojmy osvětlit v rámci svých rozhodovacích procesů. Fungování a efektivita orgánů
mezinárodních organizací, které mají pravomoc ve věci zákazu dětské práce, byly
zkoumány za pomoci statistik, oficiálních vyjádření mezinárodních organizací a
odborných vyjádření autorů z různých zdrojů.
V oblasti efektivity kontrolních mechanismů práce nejprve shrnuje základní
prvky jejich činnosti, také zohledňuje členskou základnu mechanismů a zároveň se
snaží zahrnout počty obyvatel těchto zahrnutých zemí a zemí nespadajících pod
jednotlivé mechanismy, včetně zdůraznění velkých států s mezinárodním vlivem, či
takových států s vysokým počtem obyvatelstva. Práce se zaměřuje na závaznost
mechanismů a možnosti či dostupnosti zahájení řízení či přezkumu před takovým
orgánem, na bezzubost systémů, účast odborníků či politiků v orgánech, vliv vůle států
a nevynutitelnost dodržování jejich závazků.
Porovnáním hodnocených mechanismů lze dojít k závěru, že většina
kontrolních mechanismů je založena na podávání zpráv bez závazného výstupu či
významných důsledků pro porušující státy, jen malá část států plní své závazky ve
směru podávání zpráv včas, organizace mají problém včas zpracovávat podněty,
existuje několik nevyřešených rozporných otázek týkajících se vztahů mezi orgány, není

výjimkou faktická neexistence právně ustanoveného orgánu, kontrolní mechanismy jen
málo poskytují individuální stížnosti a jen málo jich má k dispozici prostředky pro
výkon rozhodnutí, některé disponují i možností uložit nápravná opatření či satisfakci
obětem. Některá rozhodnutí orgánů jsou závazná a některá mají moc trestat.
Přes několik negativ práce nalezla i podstatné kladné prvky u mnoha
kontrolních mechanismů, kterým doporučuje věnovat pozornost jak při dalším
zkoumání, tak pro úvahy o změnách k lepšímu v jednotlivých kontrolních
mechanismech. Významný je také odraz činnosti mezinárodních organizací v
pozorovatelné realitě, kdy dochází ke snižování výskytu dětské práce napříč celým
světem. Přínosem této práce je nalezení negativ a pozitiv fungování kontrolních
mechanismů se zřetelem k dětské práci, které umožňuje čtenáři uvažovat o možnostech
dalšího vývoje ochrany dětí.

