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        Předsedající prof. Štangová přivítala přítomné členy komise a sdělila, že 

jsou splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační práce JUDr. 

Michaely Hájkové. Uchazečka předložila dizertační práci nazvanou Zákaz 

diskriminace a rovné zacházení v pracovněprávních vztazích v České republice 

a ve vybraných zemích Evropské unie. 

 
       V úvodním slově hovořila uchazečka o způsobu zpracování a pojetí práce, 

zejména zmínila použití komparativní vědecké metody. Hovořila o základních 

právních pojmech, mezinárodněprávním rámci, způsobu regulace, judikátech a 

kontextu Evropské unie. V závěru shrnula přínos práce spočívající hlavně ve 

zhodnocení rozdílu aplikační praxe pojednávané právní úpravy v České 

republice a Německu.  

  

    První oponentka doc. Chvátalová doporučila práci k obhajobě. 

Oponentka pochválila aktuální a zajímavé téma i předložení vlastních návrhů de 

lege ferenda. Ocenila komparaci, zhodnocení právní úpravy a judikátů na 

národní a evropské úrovni.   

 

Druhý oponent doc. Štefko, předložil pozitivní posudek a konstatoval, že 

předložená dizertační práce je kvalitně zpracována a splnila stanovený cíl. 

Oponent odkázal v souvislosti s hodnocením jazykové a stylistické úpravy na 

ERRATA k dizertační práci. Uvedl, že nemá zásadních připomínek a položil 

v posudku otázky (ke kolektivní smlouvě vyššího stupně, která by 

diskriminovala z důvodu rasy s výhradou, že se nejedná o smlouvu vázanou 

právem a k problematice zavedení strategické litigace v českých podmínkách).  

  

 Uchazečka odpověděla na otázky a připomínky oponentů.  



 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupili školitel prof. Bělina (kladně 

k doktorandce a dizertační práci a k menší judikatuře českého pracovního 

soudnictví), prof. Štangová (k problematice třetího pohlaví) a doc. Štefko (k 

veřejnému ochránci práv). 

  

            Předsedkyně komise prof. Štangová poděkovala doktorandce a členům 

komise a ukončila veřejnou část obhajoby. Vyzvala členy komise k hlasování. 

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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