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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Zvolené téma je vysoce aktuální, jedná se o jeden z institutů souvisejících s ochranou práv 

zaměstnanců.   

 

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

metody 

 

Téma je náročné na teoretické znalosti, autorka tyto znalosti jednoznačně prokázala 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Zvolená struktura práce je plně vyhovující, úsporná a přitom stále přehledná a čtivá. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce práce splnila vytyčené cíle 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

diplomantka zpracoval práci samostatně, téma se 

mnou nekonzultovala, což odpovídá mé pozici 

oponenta práce 

Logická stavba práce byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové 

práce; práce je členěna do tří částí. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

ke zpracování tématu bylo využito více než 

dostačující množství odborné literatury; autorka 

vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje použité 

prameny i judikaturu 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům, vyzdvihuji hloubku analýzy 

posuzování zdravotního stavu a dopadům tohoto 

posouzení do pracovněprávních vztahů; vyzdvihuji 

též exkurs do problematiky služebních poměrů. 

Kladně hodnotíám citaci hudikatury ESLP   

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

výklad není doprovázen grafy ani tabulkami, to je 

ovšem u tohoto tématu obvyklé 

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá, autorka místně vytučňuje důležité 

pojmy práce, autorka však tak činí podle mnou 

nepochopeného klíče, což mi znesnaďnuje čtení 

tohoto textu 



  

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

 

Nemám zásadních připomínek. K těm dílčím dodávám.  

Autorka se nedostatečně věnovala právu České republiky vyhostit HIV pozitivního zaměstnance, 

který je cizincem.  

Nesdílím přesvědčení autorky, že ústavní zákon Listina základních práv a svobod byla vydána 

předsednictvem ČNR (autorka to uvádí na str. 66 diplomové práce). Autorka nesprávně cituje i 

další předpisy, ve zkratkách ignoruje následné novelizace citovaných předpisů. 

Nesouhlasím s tvrzením, že by oběť měla prokazovat diskriminační pohnutku zaměstnavatele 

(str. 31 diplomové práce). 

 

Může zaměstnavatel skončit pracovní poměr se zaměstnancem, občanem Kanady, u něhož bude 

diagnostikováno HIV onemocnění? 

 

 Je odbor asylu a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR povinen ukončit pobyt takovému 

cizinci, pokud se dozví o této skutečnosti? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě před příslušnou 

komisí pro státní zkoušky 

Navržený klasifikační stupeň Výborně 
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