
ním a kvantitativním ‰etfiení se kromû Markéty
KlusoÀové podílela také Klára BroÏoviãová, od-
borná asistentka z Ústavu evropské etnologie
FF MU v Brnû. Kvalitativní ‰etfiení bylo realizo-
váno prostfiednictvím polostrukturovan˘ch 
rozhovorÛ s pracovníky OSPOD (orgán sociál-
nû-právní ochrany dûtí) a vybran˘ch neziskov˘ch
organizací. Kvantitativní pfiístup reprezentuje
dotazníkové ‰etfiení zamûfiené na znalosti a po-
stoje jednotlivcÛ k novému obãanskému záko-
níku. To bylo uskuteãnûno v rámci tfií skupin:
obyvatel azylov˘ch domÛ, studentÛ prvního
roãníku PF MU a studentÛ navazujícího magis-
terského oboru na PF MU. V poslední kapitole
pak najdeme interpretaci v˘sledkÛ dotazníko-
vého ‰etfiení.

Dotazníkové ‰etfiení ukázalo pomûrnû jedno-
znaãné závûry, které vypl˘vají ze srovnání 
jednotliv˘ch sledovan˘ch skupin. Míra infor-
movanosti koreluje se vzdûláním a sociálním
postavením respondentÛ, coÏ potvrzuje teore-
tické pfiedpoklady, které lze najít v první kapito-
le knihy (podkapitola 1.2.1 – Znalost práva). Lze
také konstatovat, Ïe respondenti s vy‰‰ím so-

ciálním statusem a vzdûláním vûfií více ve funkã-
nost právního systému. Autofii také konstatují,
Ïe jejich studie prokázala potfiebu empirického
zkoumání právního vûdomí v situacích, kdy do-
chází k podstatnûj‰ím zmûnám právního fiádu.

Celkovû se monografie pokusila shromáÏdit
zajímavé poznatky, které je moÏné v budouc-
nosti dále vyuÏít. Nabízí se realizovat dal‰í em-
pirické ‰etfiení na základû této práce a závûrÛ
v ní popsan˘ch. Bez podobn˘ch v˘zkumÛ mÛ-
Ïeme tûÏko zjistit, zda se právní vûdomí ve spo-
leãnosti nûjak mûní a vyvíjí. Pokud uÏ je zmûna
zaznamenána, pak se nabízí prostor pro anal˘-
zu toho, proã k ní dochází.

Závûrem bych konstatoval, Ïe recenzovaná
publikace pfiedstavuje zasvûcen˘ v˘klad otázek
spojen˘ch s problematikou právního vûdomí.
Knihu je moÏné doporuãit pfiedev‰ím studen-
tÛm magistersk˘ch a doktorsk˘ch oborÛ na
právnick˘ch fakultách jako doplnûní materie t˘-
kající se teorie a sociologie práva. ZároveÀ by
ale mohla b˘t cenn˘m zdrojem informací také
pro ‰ir‰í vefiejnost.
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Lidská práva v mezinárodní politice,
Praha: Wolters Kluwer, 2014, 448 stran
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„V‰echno, co jste kdy chtûli vûdût o lidsk˘ch právech
v mezinárodní politice (a báli jste se zeptat)“ – tato
parafráze na název filmu Woodyho Allena by
mohla slouÏit jako podtitul publikace, která vy-
‰la v ediãní fiadû Lidská práva nakladatelství
Wolters Kluwer. Pod vedením Pavla Dufka
a Huberta Smekala z Fakulty sociálních studií
Masarykovy univerzity pfiiná‰í texty kolektivu
autorÛ a autorek z oblasti sociálních vûd, zahra-
niãní politiky a práva. Editofii si v úvodu knihy
vytkli ambiciózní cíl – vytvofiit pfiíruãku lid-
sk˘ch práv v mezinárodní politice pro ãeského
ãtenáfie. A na zaãátek recenze je nutno konstato-
vat, Ïe se jim tohoto cíle podafiilo dosáhnout.
Recenzovaná publikace, která je sv˘m zábûrem
a rozsahem v ãeském akademickém prostfiedí
unikátní, si rozhodnû zaslouÏí pozornost.

Publikace je ãlenûna do tfií ucelen˘ch blokÛ. Prv-
ní blok se vûnuje základÛm studia lidsk˘ch práv,
druh˘ blok se zab˘vá problematikou lidsk˘ch práv
v mezinárodním kontextu a poskytuje jednak
vhled do základních mezinárodnûprávních pro-
blémÛ spojen˘ch s lidsk˘mi právy a zároveÀ pfied-
stavuje popis základních mezinárodních systémÛ
lidsk˘ch práv. Poslední, tfietí kapitola se vûnuje lid-
sk˘m právÛm z pohledu âeské republiky.

Úvodní blok, kter˘ obsahuje tfii kapitoly, se
vûnuje obecnému úvodu do studia lidsk˘ch
práv. Jedná se o velmi solidní blok pfiíspûvkÛ,
kter˘ nabízí v prvé fiadû hlubok˘ filozofick˘
podklad konceptu lidsk˘ch práv, kter˘ v takto
ucelené podobû v rámci kniÏní publikace byl jiÏ
stejn˘mi autory (Jifiím Baro‰em a Liborem Duf-
kem) publikován v rámci knihy Demokratizace
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a lidská práva. Stfiedoevropské pohledy (HOL-
ZER, J. – MOLEK, P. Demokratizace a lidská
práva. Stfiedoevropské pohledy. 1. vyd. Brno –
Praha: MUNI Press – SLON, 2013, s. 75–103, 
s. 29. Studie 105. svazek). ZároveÀ pfiiná‰í pfiehled
základního pojmosloví pro studium lidsk˘ch
práv a v neposlední fiadû v rámci tfietí a ãtvrté
kapitoly z pera Huberta Smekala (a v pfiípadû
tfietí kapitoly i Petra Preclíka) shrnuje souãasné
mezinárodní trendy v této oblasti a dosavadní
trendy v sociálnûvûdním v˘zkumu.

Pfiedev‰ím tfietí a ãtvrtá kapitola jsou pro ãtená-
fie, kter˘ není zamûfien na sociovûdní v˘zkum (te-
dy pfiedev‰ím pro právníky) velmi pfiínosné.
Pfiedstavují zasvûcen˘ pohled na aktuální trendy
a smûry v˘zkumu lidsk˘ch práv a jsou ucelen˘m
pohledem na „state of the art“ doplnûné o odkazy
na konkrétní díla, která byla v oblasti prÛlomová.

Druh˘, co se t˘ãe objemu textu nejdel‰í, blok
se vûnuje lidsk˘m právÛm z mezinárodní per-
spektivy. Úvodní kapitola pfiedstavuje úvod do
teoretické reflexe studia lidsk˘ch práv z pohle-
du mezinárodních vztahÛ. Spolu s druhou ka-
pitolou, která popisuje jednotlivé aktéry na poli
lidsk˘ch práv, pfiedstavuje solidní základ, kter˘
slouÏí jako základní teoretické v˘chodisko pro
následující kapitoly.

Jako ucelen˘ komplet z tohoto bloku vyãnívají
kapitoly 7, 8 a 9 pojednávající o systémech ochra-
ny lidsk˘ch práv. V rámci tohoto kompletu jsou na
jednom místû popsány systémy ochrany lidsk˘ch
práv, jak mezinárodní (OSN), tak regionální (Ev-
ropsk˘, Americk˘, Asijsk˘ a Africk˘). Tato ãást je
velmi technická a pfiiná‰í souborn˘ náhled do
struktury popisovan˘ch systémÛ ochrany lid-
sk˘ch práv. âtenáfi se zde dozví, jak jednotlivé
systémy vznikaly, jaká je jejich struktura a jak jsou
v nich lidská práva vymáhána. Pfiedev‰ím stu-
denti ocení tento zdroj informací, shrnující struk-
tury a mechanismy systémÛ lidsk˘ch práv.

Druh˘ ucelen˘ komplet pfiedstavují kapitoly 10
aÏ 12, pojednávající o lidsk˘ch právech v ozbroje-
n˘ch konfliktech, relativnû nové doktrínû odpo-
vûdnosti za ochranu (R2P) a mezinárodní trestní
spravedlnosti. Tato ãást pfiiná‰í v˘klad k proble-
matice lidsk˘ch práv v hraniãní situaci, jakou je
ozbrojen˘ konflikt, respektive v jejich soudní re-
flexi. V rámci jednotliv˘ch kapitol se ãtenáfii do-
stane zhu‰tûného a zároveÀ pfiehledného
v˘kladu k problematice (coÏ ostatnû platí obecnû
pro celou recenzovanou publikaci) a pfiedstavuje
solidní základ pro kaÏdého studenta ãi profesio-
nála, kter˘ má o problematiku váleãn˘ch konflik-
tÛ z pohledu mezinárodního práva zájem.

Poslední kapitola bloku z pera Kataríny ·ipu-
lové se vûnuje tranzitní spravedlnosti. Autorka,
která se této problematice ve své akademické
práci soustavnû vûnuje, pfiiná‰í velmi kvalitní
teoretickou staÈ, ve které popisuje jednotlivé

pfiístupy k vyrovnání se s totalitní minulostí,
pfiiãemÏ právû tfiináctá kapitola je jedním z vr-
cholÛ celé publikace.

Tfietí, poslední blok se zab˘vá lidsk˘mi právy
v mezinárodním kontextu z pohledu âeské re-
publiky. Úvodní kapitola bloku se vûnuje tvor-
bû lidsko-právní politiky v âR. ªubomír
Majerãík, kter˘ je jejím autorem, zde zabrousil
i do kritiky neexistence nezávislé lidsko-právní
instituce (NHRI) v âeské republice, pfiiãemÏ ka-
pitola pfiedkládá i moÏné návrhy fie‰ení této me-
zery v mezinárodním lidsko-právním obrazu
âR. Jisté riziko tohoto pfiístupu, kter˘ je v rám-
ci popisnosti publikace osvûÏující, v‰ak mÛÏe
pfiedstavovat její moÏné zastarání. Toto riziko
v‰ak není nikterak velké, ostatnû k aktualizaci
kapitoly mÛÏe dojít v rámci dal‰ích vydání.

Kapitola patnáctá, pojednávající o ústavním
soudnictví, je dÛleÏit˘m doplÀkem k celému v˘-
kladu. Poslední, ‰estnáctá kapitola, zab˘vající se
Teoretickou reflexí ãeské lidsko-právní zahraniã-
ní politiky je dal‰ím z aktuálních textÛ. Autorka,
Veronika Bílková, zde vychází z ustálen˘ch kri-
térií popisu zahraniãní politiky, která aplikuje na
pfiípad âeské republiky. âtenáfii se tak do rukou
dostává kritická reflexe této v˘znamné kapitoly
ãeské mezinárodní politiky, která v‰ak bohuÏel
jiÏ lehce zastarala. Av‰ak, stejnû jako v pfiípadû
první kapitoly tohoto bloku, v rámci druhého
vydání je zde znaãn˘ prostor pro mapování v˘-
voje, ãímÏ celá kniha získává nad rámec teore-
tického popisu i punc aktuálnosti.

Co fiíci závûrem? Za nejvût‰í pfiínos publikace
povaÏuji pfiehledné a jasné shrnutí problematiky
lidsk˘ch práv nejen z pohledu ãistû právního, ale
s pfiesahy do mezinárodních vztahÛ, politologie
a dal‰ích sociálnûvûdních oborÛ. Takto ucelenou
publikaci ocení pfiedev‰ím studenti a odborníci,
mající zájem o proniknutí do problematiky. âte-
náfi v publikaci najde nejen informace, pfiehlednû
sefiazené a roztfiídûné, ale také odkazy na dal‰í
publikace, které ho navedou k hlub‰ímu pronik-
nutí do oblastí, o které má zájem.

Publikace se nesnaÏí pfiiná‰et nové objevné
závûry. Ostatnû, to není ani jejím cílem. Zasvû-
cené shrnutí problematiky, které slouÏí jako od-
razov˘ mÛstek pro kaÏdého, kdo má hlub‰í
zájem o kaÏdé z témat publikace, je cílem samo
o sobû. Dal‰í v˘hodou, kterou ocení pfiedev‰ím
studenti práv ãi mezinárodních vztahÛ, je do-
stupnost v˘kladu v ãe‰tinû.

Publikace, jako je kniha Lidská práva v mezi-
národní politice, zaplnila v˘raznou mezeru
v ãesky psan˘ch odborn˘ch knihách. Za to je
tfieba vyslovit uznání jak editorÛm, tak autorÛm
a stejnû tak vydavateli, jehoÏ ediãní fiada Lidská
práva se stává hodnotn˘m vydavatelsk˘m pro-
jektem pro v‰echny lidsko-právním experty.
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