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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 

Práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování diplomových prací. 

 

Dle protokolu o vyhodnocení podobnosti práce ze dne 3.10.2019 se na 9736 stranách 

identikovala míra podobnosti u cca. 700 dokumentů pod hranicí 5 %, což odpovídá tématu 

práce, shodnosti základů právní úpravy a citacím zdrojové základní literatury. 

 

5. 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 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 relativně dostatečně, 

dochází k podnětným závěrům, vyzdvihuji hloubku 

analýzy pojmu diskriminace z hlediska mezinárodní 

i národní judikatury (např. str. 8 a násl. diplomové 

práce a násl.). Dále vyzdvihuji zamyšlení nad 

aplikací GDPR bez prováděcího národního zákona 

na str. 24 a násl. diplomové práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

vyhovující, výklad není doprovázen grafy ani 

tabulkami 

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá, autorka necituje řádně použité právní 

předpisy 

 



  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Nemám zásadních připomínek. K těm dílčím dodávám. Postrádám v práci autorky hlubší 

rozbor zkoumané problematiky. Práce je v podstatě pouze kompilací faktů, bez detailnější 

syntézy analyzovaných poznatků k institutu diskriminace. 

 

Kandidátka by se měla zabývat av rámci obhajoby alespoň tím, proč nejsou oběti obtěžování 

úspěšné před českými soudy. V práci měla být obsažena analýza platné judikatury, alespoň 

té trestněprávní. Kandidátka měla více využít práce dr. Šimečkové, která udělala průzkum 

trestněprávní judikatury u nižších soudů. 

 

Listina základních práv a svobod je ústavním zákonem. Předsednictvo ČNR nemělo 

pravomoc schvalovat ústavní zákony. 

 

Kandidátka by se během obhajoby měla vypořádat s otázkou: proč nejsou oběti 

obtěžování úspěšné před českými soudy. 

 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě před příslušnou 

komisí pro státní zkoušky 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 

 

 

V Praze dne 17.10.2019 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent DP 


