
Posudek diplomové práce na téma "Zákaz rasovej diskriminácie v 

medzinárodnom práve a jeho aplikácia v právnom poriadku Českej 

republiky" předložené Mgr. Martinou Pačesovou 

 

Práce v celkovém rozsahu 99 stran byla odevzdaná 28. 2. 2014. 

 

1. Aktuálnost tématu: Problematika zákazu rasové diskriminace je tematikou, která v 

mezinárodním právu ochrany lidských práv neztrácí na aktuálnosti, o čemž svědčí sama 

předložená práce. Ze způsobu zpracování implicitně vyplývá, že diskriminace z důvodu rasy, 

ať již v jakékoli formě, není "sociální chorobou", odstranitelnou změnou společenských 

poměrů, ale problémem hluboce zakořeněným v lidské existenci, její historii a společenských 

strukturách. Řešení tohoto problému - a to i v rovině obecného mezinárodního práva - spíše 

směřuje k odstranění nejhorších projevů rasové diskriminace (apartheid, genocidium) v 

podobě jejich kogentního zákazu, s tím, že platná smluvní úprava primárně stanoví zákaz 

diskriminace z důvodu rasy a nepřímo směřuje k nastolení rovnosti ras, jako dlouhodobému 

ideálu, k němuž by lidstvo mělo směřovat. Předložená práce je proto aktuální už z toho 

důvodu, že se zabývá problematikou, jejíž trvalou aktuálnost dokazují i autorkou uváděné 

relevantní normy mezinárodního práva lidských práv, jejich výklad zprostředkovaný 

příslušnými kontrolními mechanismy i názory nauky. 

 

2. Náročnost tématu: V tomto směru je k ocenění, že autorka v úvodní kapitole věnuje 

náležitou pozornost vymezení pojmů a teoretickým přístupům k rovnosti a jejím formám. Je 

pouze škoda, že solidně zpracovaný teoretický vstup do zkoumané problematiky autorka 

náležitě neuplatnila při výkladu konkrétních úmluv, zejména pak relevantních 

hmotněprávních ustanovení. K velmi dobré kvalitě práce naopak výraznou měrou přispívá 

autorčin přehled příslušných formálních pramenů, jejichž výklad tvoří jádro práce. Metoda, 

kterou autorka zvolila, je převážně analytická. Při rozboru příslušných smluv však autorka 

spíše konstatuje jejich obsah, i když práce by si zasloužila i formulaci otázek a problémů, a to 

už proto, že se jí v souvislosti s výstupy kontrolních mechanismů nabízí celá řada. 

 

3. Hodnocení práce: Autorka nesporně splnila primární cíl práce poskytnou ucelený přehled 

nejdůležitějších lidsko-právních instrumentů, zabývajících se problematikou zákazu rasové 

diskriminace. Jejím cílem bylo rovněž prozkoumat procesní aspekty dané materie a zejména 

pak informovat i o příslušných kontrolních mechanismech.  

Autorka téma zpracovala samostatně, elaborát má logickou strukturu a je členěný do 

rozsahem vyvážených kapitol. Ke kvalitě práce přispívá i bohatý poznámkový aparát a 



kvalifikovaný seznam literatury. Práce je napsaná odborným jazykem na požadované literární 

úrovni. 

 

4. Kromě výše uvedené připomínky by autorka mohla zmínit i otázku obecně platné (to jest 

obyčejové) úpravy zákazu rasové diskriminace. Též by mohla uvést význam kazuistiky pro 

aktuální interpretaci zákazu rasové diskriminace ve všech jejích formách. 

 

5. Diplomovou práci Mgr. Martiny Pačesové doporučuji k obhajobě a předběžně ji hodnotím 

jako výbornou. 

 

V Praze dne 13. 4. 2014 

................................................... 

doc. Dr. Stanislava Hýbnerová, CSc. 

vedoucí diplomové práce 

  


