ABSTRAKT – RESUMÉ
Mezinárodněprávní aspekty násilí na ženách

Hlavním cílem této diplomové práce je analyzovat základní právní úpravu zabývající
se oblastí násilí na ženách a zmapovat vývoj této úpravy na úrovni regionální, ale i na úrovni
celosvětového mezinárodního společenství. Vedlejším cílem této diplomové práce je
zhodnotit možnou spojitost mezi násilím na ženách a náboženstvím. Násilí na ženách je stále
se vyskytujícím problémem ve všech oblastech světa.
Mimo úvodní a závěrečné kapitoly, se práce skládá z šesti hlavních kapitol. Kapitola
první popisuje druhy násilí na ženách, jež jsou vymezeny Deklarací o odstranění násilí
páchaného na ženách, z roku 1993. Deklarace definuje násilí na ženách jako „jakýkoli rodově
podmíněný čin, který vede, anebo který by mohl vést k fyzické, sexuální či psychické újmě,
anebo zranění žen, včetně vyhrožování těmito činy, zastrašováním anebo svévolnému
omezování svobody, a to ve veřejném i soukromém životě.“
Kapitola druhá ukazuje několik oblastí, které jsou specifické pro násilí na ženách, a
také představuje základní právní úpravy přijaté v každé z těchto oblastí. Mezi tyto oblasti se
řadí mezinárodní humanitární právo, které zahrnuje Ženevské konvence a obecná oblast
lidských práv zahrnující ženská práva. Do zmiňované obecné úpravy patří Úmluva o
odstranění všech forem diskriminace žen a další akty „soft law“, mezi kterými hraje klíčovou
roli v oblasti násilí na ženách, Pekingské prohlášení a Akční platforma, přijaté roku 1995.
Třetí kapitola se zabývá regionálními mezinárodními organizacemi a jejich snahami
předcházet a odstranit násilí na ženách. Představenými mezinárodními organizacemi v této
kapitole jsou Africká unie, Evropská unie a Rada Evropy.
V kapitole čtvrté je představeno Pekingské prohlášení a Akční platforma, základní
strategické cíle a kritické oblasti, které se státy zavázaly naplnit v budoucnosti. Rovněž tato
kapitola zahrnuje, ve své druhé části, jak jsou jednotlivé regiony úspěšné v plnění
strategických cílů Akční platformy. Toto zhodnocení je postaveno na Zprávách regionů o
situaci 20 let po Pekingské konferenci – Peking +20.

Kapitola pátá porovnává situace v regionech a také v rámci celého světa. Zároveň
hodnotí specifika jednotlivých regionů, zejména dle typů druhů násilí na ženách v nich
převažujících.
Poslední kapitola seznamuje s hlavními náboženskými normami týkajícími se
postavení ženy v nejvíce rozšířených náboženských směrech: křesťanství, Islámu, Judaismu a
hinduismu. Hlavní pozornost je věnována Islámu a islámskému právu – šarí´a a jeho vlivu na
násilí na ženách.
Přestože se soustředí především na výstupy měkkého práva, diplomová práce
představuje nový a aktuální vhled do současné situace na poli násilí na ženách, která je velmi
často ovlivněna podmínkami jednotlivých regionů, obzvláště v místech aplikace práva šarí´a.
Vzhledem k aktuální situaci v mnoha zemích, kde probíhají ozbrojené konflikty, násilí na
ženách bude i nadále existujícím problémem.

