
 

Hlavní oblast: Lidská práva 

Téma: Všeobecná deklarace lidských práv, Rada vlády pro lidská práva 

Ročník: 7. třída 

Rozvíjené kompetence: Lidská práva, právní stát, respekt, jazykové a komunikační dovednosti, 

znalosti a kritické porozumění zákonů a lidských práv 

Užité metody: diskuze, práce s definicí, práce s textem, skupinová práce 

LIDSKÁ PRÁVA 
 

➢ Všeobecná deklarace lidských práv 

➢ Rada vlády pro lidská práva 

 

1) Úvod: opakování o lidských právech 

Několikrát vytisknout a rozstříhat definici, nechat děti ve skupinách složit slova do 

smysluplné věty. Poté porovnat (zvl. pořadí adjektiv a příp. vysvětlit jejich významy). 

 

2) Diskuze 

Kdy Všeobecná deklarace lidských práv vznikla? 

Proč? 

Koho všeho nyní zahrnuje? 

K dispozici text OSN o lidských právech, viz níže. 

 

3) Seznámení se s činností Rady vlády pro lidská práva 

Přečíst ve skupinkách zkrácené pojednání a následně odpovědět na otázky: 

Kdy Rada vznikla? 

Co konkrétního dělá? 

S kým spolupracuje? 

Kolik má členů? 

  



 

Texty:  

1) Definice 

Lidská práva jsou přirozenými právy 

každého jednotlivce, jsou  

univerzální, nezcizitelná, nedělitelná  

a každý má odpovědnost  

respektovat lidská práva druhých. 

2) Lidská práva – oficiální text OSN 

Mezi nejdůležitější úspěchy Organizace spojených národů patří vytvoření uceleného souboru právních 

norem na ochranu lidských práv. Tento univerzální a mezinárodně uznávaný kodex mohou přijmout 

všechny národy a každý člověk se na něj může odvolávat. OSN definovala širokou škálu mezinárodně 

přijímaných práv, včetně práv ekonomických, sociálních a kulturních, občanských a politických, a 

zároveň vytvořila mechanismy zajišťující ochranu těchto práv a podporující vlády při jejich 

naplňování. 

Základem souboru je Charta OSN a Všeobecná deklarace lidských práv, které přijalo Valné 

shromáždění v letech 1945 a 1948. V průběhu let byly tyto dokumenty rozšiřovány, takže dnes 

obsahují i ochranu žen, dětí, tělesně či duševně postižených, ochranu menšin, migrujících pracovníků 

a dalších ohrožených skupin. Tyto skupiny mají v současné době práva, která je chrání před 

nejrůznějšími formami diskriminace, jež byly po léta v mnoha společnostech považovány za běžné. 

Práva byla rozšiřována díky přelomovým rozhodnutím Valného shromáždění, postupně byla 

prosazena jejich všeobecná platnost, nedělitelnost a soulad s rozvojem a demokratizací. Světová 

veřejnost byla prostřednictvím vzdělávacích kampaní vytrvale informována o svých nezcizitelných 

právech, školicí programy a technická pomoc OSN umožnily celé řadě států zlepšit soudní a trestní 

systémy. Systém monitorování dodržování lidských práv si získal značnou podporu a respekt ze strany 

členských států. 

Vysoký komisař OSN pro lidská práva podporuje a koordinuje činnost OSN na ochranu a dodržování 

lidských práv po celém světě. Generální tajemník učinil z otázky lidských práv ústřední téma, které má 

spojovat práci organizace v klíčových oblastech míru a bezpečnosti, rozvoje, humanitární pomoci, 

ekonomické a sociální problematice. Téměř všechny orgány a specializované agentury OSN se dnes 

do určité míry podílí na ochraně lidských práv. 

 

  

https://www.osn.cz/wp-content/uploads/Charta_OSN.pdf
https://www.osn.cz/wp-content/uploads/UDHR_2016_CZ_web.pdf


 

3) Rada vlády pro lidská práva  

Rada vlády České republiky pro lidská práva je poradním orgánem vlády České republiky pro otázky 

ochrany lidských práv a základních svobod. Rada byla zřízena v roce 1998. 

Rada sleduje naplňování lidských práv a základních svobod v České republice, zpracovává pro vládu 

návrhy týkající se ochrany lidských práv, hodnotí legislativní i jiné návrhy a opatření vlády i 

jednotlivých ministerstev z hlediska ochrany lidských práv, odhaluje možné problémy a nedostatky a 

doporučuje vládě opatření k jejich řešení.  

Rada přitom spolupracuje s nevládními neziskovými organizacemi zaměřenými na oblast lidských 

práv a s orgány územní samosprávy.  

Rada má 25 členů ze státní správy a občanské i odborné veřejnosti.  

http://www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/clenove/default.htm

