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Centrum pro lidská práva a demokratizaci vzniklo v září 2009 jako nezávislá nezisková instituce 
zabývající se multidisciplinárním výzkumem lidských práv. Do konce roku 2011 působilo Centrum 
pod patronací Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity. Na činnosti Centra 
se v akademickém roce 2010/2011 podíleli čtyři členové a 12 stážistů z řad studentů MU.

Členové Centra: Lukáš Hoder, Ľubomír Majerčík, Hubert Smekal, Ladislav Vyhnánek
Stážisté: Helena Bončková, Veronika Dokulilová, Kristina Horňáčková, Linda Janků, Tereza 
Kubíčková, Lenka Lakotová, Monika Mareková, Zuzana Melcrová, Lenka Popovičová, Petr 
Přibyla, Ivan Prouza, Katarína Šipulová.

Publikační činnost
Centrum vydává měsíční bulletin Aktuální otázky lidských práv, který ve čtyřech sekcích 
(Mezinárodní trestní spravedlnost; Evropský systém ochrany lidských práv; Mezinárodní poli-
tika a lidská práva; Česká republika a lidská práva) publikuje informace a krátké analýzy otázek 
spojených s lidskými právy. V období září 2010 až srpen 2011 (tedy 12 měsíců) vyšlo 11 čísel 
v češtině (9 až 12/2010, 1 až 7-8/2011) a 2 čísla v angličtině, která informuje o lidskoprávních 
otázkách v ČR za posledního půl roku. 

Mezi pravidelné rubriky patří rozhovor s osobností působící na poli lidských práv v akademické, 
vládní či nevládní sféře nebo jako představitel vlády. K nejvýznamnějším zpovídaným patřil 
Roméo Dallaire, který sloužil jako velitel jednotek UNAMIR ve Rwandě v průběhu genocidy 
v roce 1994. Rozhovor s ním si lze přečíst v čísle 11/2010. Jako nová rubrika byl od čísla 
2/2011 zaveden monitoring českých článků z oblasti lidských práv z právních i mimo-
právních odborných časopisů. 

Členové Centra a stážisté během roku 2010/2011 publikovali v řadě knih, sborníků a periodik 
– v novém komentáři Ústavy České republiky, který v září 2010 vydalo nakladatelství Linde 
Praha, ve sborníku Právo na soukromí, který vyšel u Mezinárodního politologického ústavu, 
v časopisech Mezinárodní vztahy, Mezinárodní politika, Obrana a strategie, na blozích Jiné 
právo či Global Politics.

Konference a další
V druhém akademickém roce své existence uspořádalo Centrum dvě odborné akce. V prostorách 
Fakulty sociálních studií MU se v prosinci 2010 konala debata „Demokracie na Kubě?“ s bývalým 
kubánským disidentem Rolandem Jimenézem Posadou. V dubnu 2011 zorganizovalo Centrum na 
Právnické fakultě MU odborný seminář na téma „Ochrana sociálních, ekonomických a kulturních 
práv ústavními soudy“. Kromě vystoupení při těchto příležitostech přednesli členové a stážisté 
Centra příspěvky i na řadě dalších konferencích. 

Počátkem roku 2011 podpořilo Centrum petici za záchranu archivů maďarské StB.




