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Podnítit vědeckou diskuzi o metodách výzkumu lidských práv. To je jedním z hlavních úkolů Výzkumného centra
pro lidská práva , které působí při Právnické fakultě UK . Projekt se zrodil před dvěma roky, za tu dobu centrum
uspořádalo řadu seminářů a workshopů a jeho členové publikovali desítky odborných článků. Na fakultě začal vycházet
také speciální Bulletin pro lidská práva a vznikla ediční řada Studie z lidských práv.
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Výzkumné centrum pro lidská práva, které vzniklo v rámci projeku podpory univerzitních výzkumných center (UNCE),
tak rozšiřuje činnost jednotlivých kateder a ústavů, které na Právnické fakultě UK působí. Na jeho práci se podílejí
odborníci, již se věnují jednak teorii práva a vedle toho problematice mezinárodního, ústavního, občanského, pracovního
a zdravotnického práva či práva životního prostředí.
„V posledních dvou letech jsme zorganizovali několik seminářů. První z nich se zabýval obecnými problémy, pojmy a
teorií lidských práv. Další seminář se věnoval tematice omezování lidských práv a práva na spravedlivý proces. Poté
přišla na řadu tzv. nová lidská práva a mezinárodní aspekty ochrany lidských práv. Zatím poslední seminář, který se
konal v listopadu loňského roku, se zaměřil na antidiskriminační právo a na některé související aspekty lidských práv,“
vysvětlil hlavní řešitel projektu, koordinátor centra a také odborník na mezinárodní právo profesor Pavel Šturma.
Na konci loňského roku navíc centrum uspořádalo konferenci, jež se zaměřila na téma tzv. nepravých uprchlíků, tedy na
problematiku migrace lidí, kteří sice nemají oficiálně statut uprchlíků, přitom jsou však v podobné situaci a jejich práva
jsou tak ohrožena.
Kratší články a zajímavou judikaturu tým centra zveřejňuje mimo jiné v bulletinu, který vydává několikrát ročně. Výsledky
své výzkumné práce publikuje v časopisech a v rámci Právnické fakulty UK také v nové ediční řadě nazvané Studie z
lidských práv. V současné době je v tisku pátý svazek řady věnující se některým otázkám mezinárodněprávní ochrany
lidských práv.
Pro letošní rok tým připravuje semináře a workshopy, které se zaměří především na otázky azylového práva, skupinová
lidská práva a sociální aspekty lidských práv. Chystá se i konference o problematice mezinárodního humanitárního práva
a o ochraně práv osob v ozbrojených konfliktech. Centrum plánuje uspořádat i přednášky zahraničních odborníků.

Compiled 27.6.2014 0:49:19 by Document Globe ®

2

