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        Předsedající doc. Koldinská přivítala přítomné členy komise a sdělila, že 

jsou splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační práce JUDr. Dariny 

Jandové. Uchazečka předložila dizertační práci nazvanou „Rovné zacházení a 

zákaz diskriminace v pracovněprávních vztazích a systémech sociálního 

zabezpečení v českém a evropském právu“. 

 
       V úvodním slově hovořila uchazečka o koncepci a pojetí práce. 

Doktorandka zmínila vědecké metody a prameny a zdroje, ze kterých vycházela. 

Doktorandka analyzovala současná stav právní úpravy, přičemž se dotkla i úvah 

de lege ferenda.  

  

    První oponentka prof. Štangová doporučila práci k obhajobě. Ocenila 

zajímavé a aktuální téma, z jehož zpracování je vidět hluboký zájem a znalosti 

autorky. V této souvislosti vyzvedla oponentka fundovaný vhled uchazečky do 

problematiky, který získala během studijního pobytu v Belgii.  

 

Druhá oponentka doc. Fischerová předložila pozitivní posudek, v němž 

konstatovala, že dizertační práce splnila stanovený cíl. Oponentka kladně 

hodnotila zejména propracovanou metodologii práce a pečlivé zpracování 

judikatury. Naopak postrádala celková závěr práce vycházející ze shrnutí 

k jednotlivým kapitolám.  

 

 Uchazečka odpověděla na otázky a připomínky oponentů, přičemž 

rozšířila své dílčí závěry ke kapitolám.  

 



          Ve všeobecné rozpravě vystoupila školitelka doc. Vysokajová  a vyjádřila 

pochvalu uchazečce za příkladný přístup v průběhu celého doktorského studia. 

Školitelka ocenila přínosnou a kvalitně zpracovanou dizertační práci, jakož i 

fundované úvahy de lege refenda, které doktorandka přednesla. 

 

            Předsedkyně komise doc. Koldinská 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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