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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je aktuální a významné, dlouhodobě je mu věnována soustavná pozornost 

v teorii i praxi pracovního práva.  

 

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

metody 

Pro úspěšné zpracování náročného tématu prostudovala autorka příslušnou vnitrostátní 

právní úpravu, dokumenty Evropské unie a mezinárodního práva a rovněž judikaturu 

českých soudů a zejména obsáhlou judikaturu Soudního dvora Evropské unie, která se 

vztahuje ke zvolenému tématu.  

Při zpracování diplomové práce byly využity tradiční prostředky teoretického právního 

výzkumu, zejména metoda deskriptivní a metoda analýzy a syntézy.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Systematické členění textu je vhodné. Je rozdělen do úvodu, čtyř kapitol, které jsou dále 

vnitřně členěny, a závěru. Práce též obsahuje abstrakt v češtině a v angličtině.  

Diplomantka nejprve podává výklad o historickém vývoji postavené žen ve společnosti. Ve 

druhé kapitole se zabývá vybranými socio-kulturními aspekty současného postavení žen na 

trhu práce, zejména nerovností na trhu práce, problematikou genderu, dále přístupu 

k zaměstnání a rozdíly v odměňování mužů a žen. V následující kapitole věnuje autorka 

pozornost zásadě rovného zacházení a zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích a 

vymezuje pojmy, se kterými dále pracuje. Těžiště práce spočívá ve čtvrté, nejrozsáhlejší 

kapitole, v níž je analyzována právní úprava rovného zacházení a zákazu diskriminace 

nejprve v právu mezinárodním a poté v právu Evropské unie a v českém pracovním právu.  

V závěru autorka uvádí poznatky, ke kterým při zpracování zvoleného tématu dospěla. 

Uvádí např., že ačkoli „existuje vcelku kvalitní legislativní rámec chránící oběti 

diskriminace, nebývá z rozličných důvodů plně využíván.“ (str. 80). Problematiku 

diskriminace žen považuje za celospolečenský fenomén – s tímto názorem lze jistě souhlasit.  

 

4. Vyjádření k práci 

Z úrovně textu je zřejmé, že diplomantka přistoupila k jeho zpracování s velkým zájmem a 

náležitými znalostmi. Zpracování zvoleného tématu je komplexní, autorka se zabývá všemi 

důležitými otázkami s ním souvisejícími. Práci nelze vytknout závažnější chyby či 

nedostatky, obsahuje pouze drobné nepřesnosti převážně formulačního rázu. Práce je zdařilá.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce – „zkoumat situaci postavení žen na trhu 

práce v kontextu vybraných sociokulturních 

problémů a historickou genezi postavení žen ve 

společnosti, definovat jednotlivé pojmy 

s diskriminací související a analyzovat příslušnou 



  

právní úpravu včetně judikatury“ – byl úspěšně 

naplněn.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka prokázala náležitou míru samostatnosti 

zejména tím, že upozorňuje na některé aplikační 

problémy a zaujímá k nim svá stanoviska.  

K práci byl dne 9. 7. 2019 vygenerován „Protokol o 

kontrole na plagiáty“, podle něhož existuje 700 

podobných dokumentů a nejvyšší dosažená míra 

podobnosti je nižší než 5 %. Jde tedy o původní práci. 

Logická stavba práce Logické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly 

na sebe logicky navazují a jsou vzájemně provázané.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomantka vychází z odborné literatury 

časopisecké i knižní, z příslušné soudní judikatury a 

z dalších informačních zdrojů. Uvážlivě s nimi 

pracuje a řádně je cituje. Práce má rozsáhlý 

poznámkový aparát. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autorka se neomezuje pouze na rozbor příslušné 

právní úpravy, ale věnuje velkou pozornost 

judikatuře – zejména Soudního dvora Evropské unie. 

Ke zkoumanému tématu přistupuje i z hlediska 

sociologického a historického.   

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

K úpravě práce nemám připomínky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň jsou dobré.  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Během obhajoby může diplomantka upřesnit svůj výklad ze strany 62 o vložení Směrnice 

Rady č. 75/117 EEC do Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2006/54 EC.  

Může se také zaměřit na problematiku sdíleného místa.  

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Posuzovanou práci doporučuji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň výborně 
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