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Na ãeském právnickém trhu se objevila publi-
kace s názvem Obãanská a lidská práva v sou-
ãasné dobû. Tato kolektivní monografie se
zab˘vá recentními proudy v pojetí obãansk˘ch
a lidsk˘ch práv, jenÏ jsou vyvolány zmûnou pa-
radigmat, zejména pak novou geopolitickou si-
tuací a empirick˘mi zku‰enostmi z posledního
ãtvrtstoletí od konce bipolarity svûta. Kolektiv
autorÛ pod vedením prof. Václava Pavlíãka si za
jeden z cílÛ této publikace zvolil komparaci
a konfrontaci tehdej‰ího pojetí univerzality lid-
sk˘ch práv se souãasn˘m stavem. Autofii se spo-
leãnû hlásí k tezi, Ïe: „lidská práva jsou
v˘znamn˘m hybatelem humanistick˘ch princi-
pÛ civilizace, nikoliv jen záleÏitostí ideologické
rétoriky politikÛ, ale zájmem celé spoleãnosti“,
ãímÏ poukazují na dynamismus lidsk˘ch práv,
kter˘m reagují na zmûny ve v‰ech spoleãnos-
tech. Konfrontace hodnot, které tvofií pátefi ce-
l˘ch civilizací, se souãasnou realitou, kterou
jednotliví autofii rozpracovávají ve sv˘ch kapi-
tolách, je korektní prezentací souãasného uni-
polárního svûta s blízkou potencialitou svûta
multipolárního. Pluralita kultur je faktem, kter˘
autofii neskr˘vají pod ideu pfievahy jedné vy-
spûlej‰í kultury nad druhou, ale naopak ji od-
kr˘vají v celé její podstatû. Bohaté zku‰enosti
autorÛ, jako je napfiíklad Michal Tomá‰ek ãi Pa-
vel ·turma, s odli‰n˘mi civilizaãními pfiístupy
k právÛm jednotlivce resp. k právÛm kolektivu,
tvofií nesmírnû zajímavé ãásti této publikace. 

Celou knihu otevírá kapitola z pera Václava
Pavlíãka, která pojednává o v˘voji a stavu poje-
tí lidsk˘ch práv, kde se autor postupnû blíÏe vû-
nuje V‰eobecné deklaraci lidsk˘ch práv ve
vazbû na princip univerzality, mezinárodním
paktÛm o lidsk˘ch právech jako prostfiedkÛm
internacionalizace lidsk˘ch práv, pluralitnímu
pojetí lidsk˘ch práv a regionálním úmluvám,
konsekvencím konce bipolarity svûta a postmo-
dernismu, na pfiíkladu vlastnického práva otáz-
ce (ne)zmûnitelnosti základních lidsk˘ch práv
a recentním sporÛm o hodnoty lidsk˘ch práv.

Autor je kritick˘ k nûkter˘m závûrÛm politic-
k˘ch teoretikÛ, jako je napfi. F. Fukuyama o tzv.
„konci dûjin“ a triumfu liberalismu. Nezdráhá
se poukázat na geopolitické hry v regionu Eu-
rasie v souvislosti s rozpadem ruského impéria,
které mohly vést k souãasné situaci na Ukrajinû.
Varuje pfied problémem imigrace, kter˘ jiÏ dnes
tr˘zní Evropu, a kter˘ má v sobû destabilizaãní
potenciál vÛãi kvalitû ochrany lidsk˘ch práv.
Svou bohatû faktografickou kapitolu zakonãuje
nikoli pesimisticky, pfiesto v‰ak úvahami nad
souãasn˘mi spory o hodnotû lidsk˘ch práv ve
svûtû a novém rozcestí, pfied kter˘m západní ci-
vilizace opût stojí. V kapitole nazvané Svoboda
a práva ãlovûka jako principy evropského kul-
turního paradigmatu, se Zuzana Lehmannová
a ·árka Zemanová spoleãnû vûnují formování
konceptu lidsk˘ch práv v evropské kultufie od
antiky, pfies kfiesÈanské pojetí svobody ãlovûka
aÏ po ideu a realizaci lidsk˘ch práv v novovû-
kém sociálnû-politickém a právním my‰lení.
Analyzují hodnotov˘ odkaz Evropy s její histo-
rickou rolí civilizaãního centra a svûtového kul-
turního hegemona, která vytvofiila základy pro
rozvoj globální civilizace, vãetnû globálního po-
jetí lidsk˘ch práv. DÛsledky „Arabského jara“
a rozpady sekulárních diktatur v této oblasti
zpracovává Jaroslav Krejãí, a tím z jiného po-
hledu navazuje na úvahy prof. Pavlíãka o rizi-
cích imigrace. StaÈ pojednává o globalizaci
lidsk˘ch práv a pluralitû kultur, kdy pfiedmû-
tem jeho zájmu jsou konfucianismus v âínû,
hinduismus v Indii, buddhismus v jihov˘chod-
ní Asii a zejména islám se sv˘m duchovním
centrem na Blízkém v˘chodû, ov‰em s vûfiícími,
ktefií Ïijí mezi Atlantikem a âínou. Konflikt, kte-
r˘ tak vzniká mezi civilizací zaloÏenou na pfii-
rozen˘ch právech a individuálních lidsk˘ch
svobodách a mezi civilizacemi, které tyto hod-
noty v sobû primárnû neobsahují, je z pohledu
autora zmírÀován prolínáním kultur. Konfuci-
ánské Zlaté pravidlo, které zní „Co nechce‰, aby
se stalo tobû, neãiÀ druh˘m“, není cizí ani Ïi-
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dovsko-kfiesÈanské kultufie. V kapitole pojedná-
vající o mezinárodní a evropské ochranû lid-
sk˘ch práv Pavel ·turma prezentuje univerzální
mechanismy ochrany lidsk˘ch práv (smluvní
mechanismy obecné povahy; mimosmluvní;
specifické smluvní úpravy lidsk˘ch práv, napfi.
t˘kající se zákazu diskriminace), dále pak me-
chanismy regionální a v neposlední fiadû i me-
chanismy mimoevropské (inter-americk˘
a africk˘ systém ochrany lidsk˘ch práv). Studie
je opatfiena rozsáhlou faktografií postavenou na
hlubok˘ch znalostech autora, které se odvíjejí
nejen od jeho aktivního pÛsobení v odborn˘ch
komisích OSN. Helena Hofmannová svá téma-
ta zpracovala v posuzované knize ve ãtyfiech ka-
pitolách a vûnovala se zejména otázce konceptu
rovnosti v USA, právu na Ïivot, ochranû národ-
nostních men‰in, ale i pojetí lidsk˘ch práv v ju-
dikatufie Ústavního soudu âR. Z hlediska
komparativního je zajímavá studie Milu‰e Kind-
lové, která zpracovala otázku ochrany lidsk˘ch
práv ve Spojeném království Velké Británie, ze-
jm. s akcentem na vztahy Zákona o lidsk˘ch
právech k EÚLP a k respektu k suverenitû brit-
ského parlamentu. Roz‰ifiující obzory vûdûní
nabízí pro kaÏdého obãana stfiedoevropského
státu Michal Tomá‰ek. Se svou kapitolou na-
zvanou Koncepce práv a svobod v kulturních
systémech V˘chodu a hodnoty ãlovûka pfiedklá-
dá zcela odli‰n˘ pohled v˘chodních kultur na
postavení jednotlivce v kolektivisticky zaloÏe-
n˘ch spoleãnostech. Úvod své stati sice autor
otevírá vûcnou tezí, Ïe: „kritika pojetí základ-
ních práv a svobod v zemích v˘chodní Asie,
které se mu dostává od „západních“ civilizací,
se musí opírat o poznání historického v˘voje
hodnoty ãlovûka v této oblasti“.1 Mohla by v‰ak
b˘t zároveÀ finálním apelem k vyhodnocení
dÛsledkÛ tzv. eurocentristického my‰lení. Au-
tor vûcn˘m a velice ãtiv˘m zpÛsobem pfiekládá
pravidla v˘chodních kultur obsaÏen˘ch v kon-
fucianismu (zejména uãení o hierarchizaci osob
dle systému tzv. pûti vztahÛ), dále pravidla vtû-
lená do tzv. legismu (druhé názorové uãení ved-
le konfucianismu). Obû v‰ak mûla spoleãného
jmenovatele a tím byl nesmifiiteln˘ boj proti in-
dividualismu a egoismu jedince, kdy podporo-
vány byly jen ty jeho vlastnosti, které upevÀují
kolektiv. Proti anarchii stavûli fiád, proti touze
po majetku stavûli sílu ctnosti a sílu etiky. Na
druhé stranû pobídka k vzájemnému ‰pehování
a hlídání jednotlivcÛ, vãetnû odmûn za udávání
(nabízeli jen tzv. legisté) a následné trestání za
neuposlechnutí pfiíkazÛ panovníka, jeÏ je nedíl-
nou souãástí v˘chodního uãení, na‰lo v historii
zemí tzv. V˘chodního bloku své ãetné uplatnû-
ní. Tomá‰ek, kter˘ vládne nûkter˘mi jazyky v˘-
chodního svûta, nám nabízí pohled do dal‰ích

náboÏensko-filozofick˘ch uãení jako je napfi.
budhismus, s nímÏ je konfuciánství v˘znamnû
konfrontováno a jejichÏ pozdûj‰í, ãásteãná syn-
téza umoÏní vznik budhismu zen v Japonsku.
Celkovû obsáhlá kapitola prof. Tomá‰ka není
obdivn˘m étosem k v˘chodním uãením, ale
vûcn˘m zhodnocením jejich vnitfiních konfliktÛ,
kde rozpor práva, morálky a vztahu nadfiaze-
nosti a podfiízenosti v ãínském a japonském po-
jetí práva s sebou mnohdy nese poÏadavek
individuálního sebeobûtování na oltáfi celku.
Rozsáhlá faktografie v˘chodních uãení je auto-
rem doplnûna o jejich zobrazení v literatufie i fil-
mu, coÏ autorsk˘ v˘sledek velmi pfiíjemnû
osvûÏuje a je‰tû více zpfiístupÀuje ãtenáfiovu po-
chopení. Andrea Fáberová se vûnuje otázce
uprchlictví v âeské republice, zejm. genezi to-
hoto institutu, unijnímu a mezinárodnû-právní-
mu rámci a azylové infrastruktufie.

Na mnoha místech této interdisciplinární mo-
nografie, která je propojena pátefií v podobû lid-
sk˘ch práv, autofii formují svá pfiesvûdãení, Ïe
lidská práva jsou v˘znamn˘m motorem spole-
ãensk˘ch zmûn a jsou souãástí humanistick˘ch
principÛ civilizací. Proto garance a vymahatel-
nost tûchto práv jsou zájmem celé spoleãnosti.
Recenzovanou monografii povaÏuji za úcty-
hodné vûdecké dílo, které by nemûlo chybût
Ïádnému zájemci o problematiku lidsk˘ch práv,
aÈ uÏ v rovinû doktrinální, historické, normativ-
ní, komparativní ãi judiciální, v jeho domácí
knihovnû. Posuzovanou monografii, vzhledem
k jejímu teoreticko-filosofickému zamûfiení, do-
poruãuji nej‰ir‰í ãtenáfiské pozornosti.

1 TOMÁ·EK, M. Koncepce práv a svobod v kulturních systémech
V˘chodu a hodnoty ãlovûka. In: PAVLÍâEK, V. –
HOFMANNOVÁ, H. a kol., op. cit., s. 187.
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