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1. Publikačná činnosť dr. Lucie Mokrej je pôsobivá. Počet publikácií poukazuje na to, že je 

úspešnou a oddanou výskumníčkou v oblasti medzinárodného práva. Keďže osobnosť 
výskumníka v oblasti práva dospieva s jeho/jej skúsenosťami, nasledovné hodnotenie 
kvality je zamerané na ostatnú publikáciu v kategórii AAA, konkrétne monografiu „Interná 
dimenzia ochrany ľudských práv v práve EÚ“ publikovaná vo vydavateľstve C.H.Beck, Praha, 
2021.  

 
2. Výskumná téma vybraná dr. Mokrou pre jej ostatnú knihu potvrdzuje jej ostražitý zmysel 

pre súčasné právne, spoločensky, ekonomicky a politicky dôležité otázky s veľkým 
potenciálom do budúcnosti. Dopad ľudských práv na všetky aspekty politického zriadenia 
je viditeľný, napríklad v bohatej judikatúre Nemeckého Federálneho Ústavného súdu. Aj 
v kontexte politického zriadenia v Európskej únii interná dimenzia práva ľudských práv 
nesmie byť preceňovaná.  

 
 Rešpekt k ľudským právam je súčasťou hodnôt, na ktorých je založená Európska únia podľa 

článku 2 prvej vety Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) a podieľa sa na triáde stanovených cieľov 
Európskej únie (podporovať mier, jeho hodnoty a blahobyt jej ľudí, z nemčiny 
„Leitzieltrias), ako je uvedené v článku 3 ZEÚ. Táto orientácia sa nevzťahuje iba na Úniu, 
keďže článok 2, druhá veta ZEÚ explicitne určuje, že tieto hodnoty „sú spoločnými 
hodnotami členských štátov“. Táto slovná štruktúra musí byť vnímaná ako záväzok každého 
členského štátu, ako podčiarkuje procedúra „závažného porušenia“ uvedená v článku 7 
ZEÚ. Praktické dôsledky takéhoto viac-menej abstraktného ponímania orientácie 
v každodennom živote sú viditeľné najmä v Charte základných práv Európskej únie, ktorá 
je účinná v únijnom práve od roku 2009 a zakotvuje, že „ustanovenia Charty sú „určené pre 
inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie“ a „pre členské štáty ....... ak vykonávajú právo 
Únie“. Čím viac je únijné právo aplikované, tým viac sú členské štáty viazané dodržiavať 
práva upravené Chartou.  

 
 Keďže vývoj obsahu Charty v súčasnosti získava na dôležitosti, výsledky výskumu dr. Mokrej 

a nové otázky prichádzajú v správnom čase. Prispejú ku konceptuálnemu porozumeniu 
a aplikácii práva ľudských práv v Európskej únii tak na únijnej úrovni ako aj na úrovni 
členského štátu.  

 
3. Inšpirované prudko sa zvyšujúcim Európskym vývojom v tejto oblasti, dr. Mokrá si v knihe 

zvolila presvedčivý prístup k modernej ochrane ľudských práv argumentáciou, že súčasné 
výzvy „si vyžadujú nasadenie medzinárodnej spoločnosti ako celku“ ako aj analýzou, 
„dynamického vzťahu medzi národnými vládami a ich medzinárodnými záväzkami“.  



 Na tomto základe autorka inteligentne odvíja systém práva ľudských práv v Európskej únii, 
jeho historické korene v judikatúre (nazývanej aj ustálená súdna prax) Súdneho dvora 
Európskych spoločenstiev, ich prepojenie na medzinárodné ľudsko-právne zmluvy a ich 
súlad s Chartou základných práv. Na únijnej úrovni dr. Mokrá v knihe osobitne zdôrazňuje 
oblasť prepojenia medzi občianstvom EÚ a ochranou ľudských práv v osobitnej oblasti 
voľného pohybu osôb v rámci Únie a politickými právami občanov Únie. 

 
 Z pohľadu vývoja únijného práva dr. Mokrá presvedčivo venovala hlavnú časť svojej knihy 

zrozumiteľnej a dôkladnej analýze obsahu Charty a jej interpretácie Súdnym dvorom. 
Značne zobrala do úvahy a polemizovala s vedeckými publikáciami v anglickom jazyku 
najvyššej úrovne.  

 
4. Z pohľadu obsahu knihy dr. Mokrá ako autorka preukázala kvalitný zmysel pre nové 

relevantné výskumné témy a z pohľadu hodnotiacej akademickej erudovanosti, obozretne 
ale decentne si definovala (výskumný) problém, aby ho následne v rámci právneho 
ohodnotenia určite zasadila do právneho kontextu. Jej názory sú opodstatnené a 
podložené. Keďže kniha umožňuje dedukovať, jej autorka je bez akejkoľvek pochybnosti 
veľmi kvalifikovaná pre plnenie požadovaných akademických úloh na univerzitnej úrovni.  
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