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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorka si zvolila téma, které lze stále považovat za nové. I přes nízký počet HIV pozitivních 
lidí lze téma považovat za aktuální, zejména s ohledem na přetrvávající diskriminaci a 
stigmatizaci těchto osob a kauzy s tím související.  

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma lze hodnotit jako spíše náročné, a to zejména s ohledem na nutnost nastudovat 
medicínské záležitosti věci, což se autorce podařilo.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do tří částí, které na sebe logicky navazují. Z formálního hlediska nemám 
k práci žádné připomínky.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Práce si klade za cíl popsat a zanalyzovat dílčí 
aspekty zaměstnávání HIV pozitivních osob 
s důrazem na aspekty posuzování zdravotní 
způsobilosti, diskriminace, skončení pracovního 
poměru a další relevantní otázky. Tento cíl byl 
splněn.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorka při zpracování práce postupovala 
samostatně. Práce úspěšně prošla testem podobnosti 
s jinými texty.  

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, 
které řádně cituje.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka si zvolila téma, k němuž v české literatuře 
existuje jen omezené množství zdrojů. Práce má do 
velké míry analytický charakter, kdy autorka 
poukazuje na jednotlivé problémy, s nimiž se HIV 
pozitivní osoby na pracovním trhu setkávají, 
analyzuje stávající legislativu a judikaturu a dospívá 
k vlastním závěrům. Ocenit lze úvahy autorky 
k posuzování zdravotního stavu a dopadům tohoto 



  

posouzení v pracovněprávních vztazích nebo exkurs 
do problematiky služebních poměrů. 
 
Jen výjimečně v práci nacházím dílčí nepřesnosti, 
jako např. na straně 31 úvahu o tom, že by oběť 
diskriminace v pracovněprávních vztazích měla 
dokládat diskriminační pohnutku zaměstnavatele.  
   

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá a 
práce je psána čtivě.  

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Diplomová práce splňuje všechny podmínky 
k obhajobě.  
V rámci rozpravy o diplomové práci navrhuji, 
aby se diplomantka vyjádřila k následujícím 
otázkám:  

1) Jak funguje sdílené (obrácené) důkazní 
břemeno v pracovněprávních sporech? 
Pokud HIV pozitivní člověk zpochybní 
platnost výpovědi pro nabytečnost pro 
možnou diskriminaci, jak bude probíhat 
dokazování před soudem?  

2) S dalším vývojem léčby HIV lze 
očekávat zlepšující se prognozy života 
HIV pozitivních (např. situaci, kdy bude 
postaveno najisto, že řádně se léčící HIV 
pozitivní budou mít stejnou prognozu 
délky života jako HIV negativní). Bude 
to mít dle vašeho názoru vliv na to, zda 
je možné HIV považovat za zdravotní 
postižení ve smyslu antidiskr. zákona?    

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
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