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„Zákaz diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v České republice a ve vybraných 

zemích EU“ 

Posuzovaná publikace obsahuje komplexní zpracování problematiky diskriminace a rovného 

zacházení v pracovněprávních vztazích v České republice v mezinárodním kontextu. Práce zahrnuje i 

problematiku zaměstnanosti, naopak se autorka nezabývá v této souvislosti oblastí sociálního 

zabezpečení. Jedná se v rámci odborné literatury v České republice o ojedinělou práci, neboť tato 

závažná a stále aktuálnější problematika nebyla dosud v odborné literatuře takto komplexně 

zpracována.  

Autorka svojí práci rozděluje do pěti kapitol.  

V první kapitole se autorka zabývá mezinárodním rámcem této problematiky. Druhá kapitola je zvlášť 

cenná neboť se zabývá regulací a kontextem evropského práva, které je základem antidiskriminační 

problematiky ve všech členských zemích EU. Kromě podrobného rozboru právní úpravy ve sledované 

oblasti, jak v primárním, tak i v sekundárním právu EU, zvláště oceňuji bohaté využívání odborné 

literatury a zejména pak vysoce fundovaný rozbor judikatury SDEU.  

Ve třetí kapitole autorka provádí rozbor rovného zacházení a zákaz diskriminace v pracovněprávních 

vztazích v České republice. Autorka využívá své znalosti právní úpravy a zejména je třeba pozitivně 

hodnotit rozbor judikatury českých soudů včetně ústavního.  

Čtvrtá kapitola je věnována rovnému zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích 

v Německu. Rovněž zde autorka projevuje mimořádnou znalost, jak právní úpravy, tak odborné 

literatury, stejně tak jako judikatury v uvedené zemi. Ostatně totéž lze říci o šesté kapitole, která se 

zabývá rovným zacházením a zákazem diskriminace v pracovněprávních vztazích ve Španělsku.  

Zvláštně cenný je pak závěr celé práce, v němž se autorka zamýšlí nad českou právní úpravu de Lege 

ferenda. V této kapitole autorka využívá svých znalostí a zkušeností jednak z právní úpravy EU, která 

tvoří společný základ antidiskriminační politiky i pro Českou republiku a zejména pak bohaté 

judikatury SDEU. Navíc se podnětně zabývá i právní úpravou v Německu a Španělsku, a to včetně 

soudní judikatury v těchto zemích. Z toho pak autorka přináší, spolu s vynikající znalostí právního 

rámce České republiky, velké množství podnětů a návrhů na právní úpravu v ČR této problematiky do 

budoucnosti.   

Na práci je třeba ocenit nejen její komplexnost ale též využití znalostí, jak evropského práva, tak i 

práva v Německu a Španělsku, pro cenné úvahy ve smyslu budoucí legislativy v České republice. Je 

třeba zdůraznit, že zahraniční odborná literatura a zahraniční soudní praxe je velmi inspirativní nejen 

pro budoucí legislativu ale rovněž i pro českou soudní praxi.  

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajoby disertační práce. 
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