Zpráva o činnosti Centra pro lidská práva a demokratizaci
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

2009/2010

Centrum pro lidská práva a demokratizaci vzniklo v září 2009 jako nezávislá nezisková instituce zabývající se multidisciplinárním výzkumem lidských práv. Centrum působí pod patronací Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Na činnosti Centra se v akademickém roce
2009/2010 podíleli čtyři členové a devět stážistů z řad studentů MU.
Členové Centra: Hubert Smekal, Lukáš Hoder, Ľubomír Majerčík, Ladislav Vyhnánek
Stážisté: Katarína Šipulová, Lenka Popovičová, Helena Bončková, Lenka Lakotová, Ivan Prouza,
Alžběta Kondelová, Monika Mareková, Tereza Kubíčková, Lucia Piteľová

Publikační činnost

Centrum vydává měsíční bulletin Aktuální otázky lidských práv, který ve čtyřech sekcích (Mezinárodní trestní spravedlnost; Evropský systém ochrany lidských práv; Mezinárodní politika a lidská
práva; Česká republika a lidská práva) publikuje informace a krátké analýzy otázek spojených s lidskými právy. V období prosinec 2009 až červen 2010 (tedy sedm měsíců) vyšlo 7 čísel v češtině a 1
číslo v angličtině, které informuje o lidskoprávních otázkách v ČR za posledního půl roku.
Centrum vydalo jeden policy paper (doporučení k reformě Evropského soudu pro lidská práva)
a dvě studie (k české výjimce z Listiny základních práv EU a k případu Labsi před Evropským
soudem pro lidská práva).
Členové Centra a stážisté během roku 2009/2010 publikovali v řadě knih, sborníků a periodik –
nový komentář Ústavy České republiky, který vydalo nakladatelství Linde Praha; časopis Mezinárodní vztahy; Socioweb; Euroatlantic Quarterly; blog Jiné právo, atd.

Konference

Centrum za první rok své existence uspořádalo dvě konference, které se konaly v prostorách Fakulty sociálních studií MU. První konference proběhla v prosinci 2009 a věnovala se tématu Evropský
soud pro lidská práva a Rada Evropy (60 let Rady Evropy - 50 let Evropského soudu pro lidská práva). Druhá konference proběhla v květnu 2010 se zaměřením na Mezinárodní trestní soud. Na konferencích vystoupili zástupci českých ministerstev, vládní zmocněnec ČR pro ESLP, zástupci ESLP
a Rady Evropy, přední čeští právníci i zástupci nevládních organizací. Návštěvnost konferencí z řad
odborné veřejnosti byla výborná.
Centrum v květnu 2010 pořádalo ve spolupráci s ELSA Košice mezinárodní konferenci s názvem
Human Rights Forum, jež se konala při příležitosti 60. výročí Evropské úmluvy o lidských právech
a 20. výročí Benátské komise. Konference se zúčastnil i slovenský soudce u Evropského soudu pro
lidská práva JUDr. Ján Šikuta, Centrum reprezentoval Hubert Smekal s příspěvkem na téma přistoupení EU k Evropské úmluvě o lidských právech.
Členové a stážisté Centra během akademického roku vystoupili na řadě dalších konferencích: konference Evropského konsorcia pro politický výzkum (Graduate Conference of the European Consortium for Political Research), která se na přelomu srpna a září 2010 konala v Dublinu; sympozium „Česká zahraniční politika“ na MZV ČR v Praze; a další.

Návštěvnost internetové stránky Centra (říjen 2009 – červen 2010)
Jedinečná zobrazení stránek www.iips.cz celkem

41 tis.

Jedinečná zobrazení titulní strany				
Jedinečná zobrazení Lidská práva				
Jedinečná zobrazení Pol. čas.				
Jedinečná zobrazení Čes. - něm. den			

8 tis.
5 tis.
3 tis.
2 tis.

Pokud si odmyslíme zobrazení titulní strany jakožto vstupu na web IIPS, pak sekce Lidská práva tvoří až 20 % celkové návštěvnosti webových stránek. Stránky produkované
Centrem pro lidská práva byly v sledovaném období dohromady nejnavštěvovanější součástí webu IIPS.

Množství aktualizací na webu IIPS (říjen 2009 – červen 2010)
Část „Novinky“ na webu www.iips.cz v roce 2010
Celkem 			
Energetika 			
Lidská práva			
Ostatní			

27 aktualizací
11
10
6
(konference Jefferson; politologické symposium; atd.)

Část „Publikace“ na webu www.iips.cz v roce 2010
Celkem			
Lidská práva			
Knihy				
Energetika			
ACSC				

21 aktualizací
9
7
4
1

Brno, říjen 2010

