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 Disertační práce je psána na aktuální a zajímavé téma. Člení se na úvod, pět kapitol a 

závěr. Dále obsahuje abstrakt, seznam zkratek a seznam zdrojů. K jejím hlavním cílům, byť 

nejsou výslovně vymezeny, nesporně patří zhodnocení právní úpravy a judikatury ve 

sledované oblasti a dále formulace návrhů de lege ferenda pro Českou republiku.  

 

Výklad se soustředí nejprve na vymezení problematiky zejména z pohledu 

mezinárodních smluv, včetně zachycení kontrolních mechanismů, a na rovné zacházení a 

zákaz diskriminace v primárních a sekundárních pramenech práva Evropské unie (kapitola 

první a druhá). S ohledem na zvolené zaměření autorka popisuje relevantní směrnice, zatímco 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 o volném pohybu pracovníků 

uvnitř Unie se dotýká spíše okrajově. Na vybraných rozsudcích Soudního dvora Evropské 

unie ukazuje, mimo jiné, jak tento soud v rámci řízení o předběžné otázce vykládá přímou a 

nepřímou diskriminaci z důvodu pohlaví, zdravotního postižení, věku, náboženského vyznání 

a víry, rasy a etnického původu i dalších diskriminačních znaků ve smyslu příslušných 

směrnic.  

 

 Pozitivně lze hodnotit popis vnitrostátní právní úpravy v České republice, Spolkové 

republice Německo a ve Španělsku (kapitola třetí až pátá). Doktorandka přistupuje k tématu 

komplexně a systematicky. Nejprve rozebírá ústavní základy, poté se věnuje hlavním 

zákonům, především zákoníku práce. V případě České republiky a Spolkové republiky 

Německo rozebírá, mimo jiné, tzv. antidiskriminační zákon. Vnitrostátní právní úprava je 

porovnávána s obsahem a smyslem zmiňovaných směrnic a z tohoto hlediska také 

posuzována. Významné místo při zkoumání vždy náleží judikatuře příslušných národních 

soudů, přednostně Ústavního soudu České republiky, Spolkového ústavnímu soudu a 

Ústavního soudu Španělska, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu v České 



republice, dále Spolkového pracovního soudu, Vrchního soudního dvora v Madridu, Vrchního 

soudního dvora Baleárských ostrovů apod. Za přínosné považuji dílčí shrnutí obsažené na 

konci každé kapitoly. 

 

Závěr je rozdělen na dvě části. První, označená písmenem A, se zabývá komparací rovného 

zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích ve sledovaných státech podle 

vybraných kritérií. Těmi jsou například právní úprava, vymezení zakázaných diskriminačních 

důvodů, pojetí přímé a nepřímé diskriminace a výjimky ze zákazu diskriminace. Ve druhé 

části, označené písmenem B, doktorandka předkládá návrhy de lege ferenda pro Českou 

republiku. Činí tak na základě komparace české, německé a španělské platné právní úpravy, 

posouzení judikatury národních soudů a s přihlédnutím ke konstantní judikatuře Soudního 

dvora Evropské unie.  

 

Požadovaná kritéria jsou splněna z hlediska rozsahu (189 stran) i systematiky. Text je 

psán fundovaně. Jen místy došlo omylem k záměně pojmů (např. místo „transpoziční“ lhůta je 

na str. 51 termín „implementační“, namísto „správní trest“ za přestupek se používá výraz 

„sankce“).  Po jazykové stránce mám dílčí výhrady k překlepům s tím, že většina z nich byla 

napravena v rámci vložení „Errata k disertační práci“.  

 

Práce se opírá o skutečně rozsáhlé odborné zdroje v podobě učebnic, komentářů 

k zákonům, monografií, článků v časopisech, a to s řádným uvedením ISBN, respektive ISSN, 

dále relevantních internetových podkladů, právních předpisů a dalších pramenů práva. Také 

výčet použitých judikátů je mimořádný.  

 

Disertační práci považuji za hodnotnou a doporučuji ji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertačních prací. 
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