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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma je velmi aktuální, srovnání dvou velmi blízkých, a přece rozdílných právních úprav 

může být velmi přínosné.  

 

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

metody 

Téma je poměrně náročné na teoretické znalosti, které rigorozant bohužel neprokázal. 

Pracuje s omezeným rozsahem literatury, pojmy třídí často nepřesně, zvláštní teorie týkající 

se tématu diskriminace vůbec nezmiňuje.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je členěna do 3 kapitol, jež jsou dále členěné na subkapitoly. Systematika práce není 

zvolena zcela šťastně.  

Např. Teprve kap. 2.3. se věnuje mezinárodnímu právu, byť by tato měla být zařazena na 

začátku práce. Obsahově se jedná o pouhý seznam dokumentů, bez komentáře či analýzy. 

V rámci této kapitoly je zařazena kap. 2.3.2. Právo EU, jako by právo EU spadalo pod pojem 

mezinárodní právo. I v této subkapitole autor pouze poskytuje neúplný seznam právních 

dokumentů. 

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Zamýšlený záměr rigorózní práce nebyl zpracován odpovídajícím způsobem.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce nebyl splněn, práce téma neanalyzuje, 

pouze nepřesně popisuje platnou právní úpravu.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor práci zpracoval samostatně, na četné 

připomínky PVP nebral příliš zřetel.  

Práce vykazuje shodu menší než 5%. 

Logická stavba práce Práce často opakuje některé notoriety, vrací se k již 

probraným tématům. Čtenář se v textu nejednou 

ztratí. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce převážně s internetovými zdroji a právní 

úpravou, téměř žádná odborná literatura, čerpáno 

výhradně z domácích komentárů a několika studií.  

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je pouze popisná, nepřináší v podstatě žádnou 

analýzu velmi důležitého tématu.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je standardně upravena 

Jazyková a stylistická úroveň Nemohu zcela posoudit, práce byla předložena ve 

slovenštině. 



  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Připomínek mám celou řadu, uvádím některé z nich: 

 

Na str. 18 autor uvádí: „Tiež z definície obťažovania konkrétne nevyplýva, že sa zákonite musí 

jednať o konanie priamo smerované voči osobe, ktorá sa cíti byť dotknutá, ale postačuje, ak sa 

jedná o správanie, ktoré ani nemusí mať konkrétneho adresáta, avšak je ním porušené niektoré z 

ľudských práv a slobôd.“  

Toto tvrzení je v rozporu s dalším textem a nezakládá se na pravdě.  

Na str.  22 autor uvádí: „Ďalším diskriminačným znakom vo veľkej miere uplatňovaným u 

zamestnávateľov je nezáujem a neochota zamestnávať a vytvárať podmienky na prácu osobám so 

zdravotným postihnutím.“, na str. 21 „Časté sú diskriminačné výberové konania, preferujúce 

mladších pred staršími, mužov predůženami, zdravých pred telesne postihnutými. Zamestnávatelia 

pri výberových konaniachůvytvárajú podmienky pre nepriamu diskrimináciu, a to tak, že 

zadefinujú kritériá, ktoré majú sice navonok neutrálny obsah, ale automaticky vylučujú matky s 

malými deťmi, starších uchádzačov,ůosoby s inou etnickou príslušnosťou alebo národnosťou a 

podobne.“ Jedná se velmi silná, paušalizující tvrzení, bez jakéhokoli odkazu na literaturu či studii, 

která by takové tvrzení podpořila.  

Na str. 23 autor uvádí pojem „česká legislatívno-právná úprava“, nevím, co tím chce říci. Na téže 

straně je zavádějící tvrzení v odstavci 2. „Zákaz diskriminácie však neplatí vo všetkých prípadoch 

v pracovnoprávnej sfére absolútne. Ako výnimku si možno uviesť §16 odsek 3 Zákonníka práce 

(česká legislatívnoprávna úprava). Zamestnávateľ na základe tzv. vecného dôvodu spočívajúcom 

v povahe vykonávanej práce môže zamestnávateľ zdôvodniť rozdielne zaobchádzanie 

s jednotlivými zamestnancami alebo skupinami zamestnancov, pokiaľ ide o ich pracovné 

podmienky, včítane odmeňovania za prácu či iných peňažných plnení.“ 

Na str. 30-31 rigorozant vymezuje diskriminační důvody, nejedná se ale o skutečné vysvětlení, 

navíc např. rasa, etnický původ a národnost jsou uvedeny společně, byť národnost představuje 

zvláštní, do ADZ ne zrovna šťastně včleněný důvod. Vymezení diskriminačních důvodů je 

poměrně náročným teoretickým úkolem, kterého se autor bohužel dostatečně nezhostil.  

Na str. 34 je opět vymezeno (povrchně a popisně), co bylo již v práci několikrát uvedeno, totiž tzv. 

druhy diskriminace. V dalším odstavci najednou autor popisuje prostředky ochrany před 

diskriminací. Dále též zmiňuje pravomoc veřejného ochránce práv danou v § 11 ADZ. Tato však 

není nijak komentována, ani nejsou uvedeny aktuální informace (kompetence VOP byly 

rozšířeny). 

V kapitole 2.1.6. jsou zákon o zaměstnanosti a zákon o státní službě pojednány v rámci jednoho, 

byť rozsáhlejšího odstavce. 

Stejně jako v případě celé kapitoly 2.1., ani kapitola 2.2. nepřináší žádnou analýzu platné právní 

úpravy, autor se omezuje na pouhé vyjmenování, v lepším případě přepis jednotlivých ustanovení, 

bez jakéhokoli hlubšího vhledu do pojednávané problematiky.  

Kapitola 3 je spíše nepříliš zdařilým sociologickým popisem některých specifických forem 

nerovného zacházení, než právní analýzou (str. 53-61), kterou by čtenář býval čekal, když kapitola 

má v názvu možnosti obrany proti diskriminaci a příklady rozhodovací praxe. Celá tato kapitola 

je poměrně nepřehledným popisem „všeho, na co si autor vzpomněl“. Je zde zařazeno i několik 

stran popisu velmi starých a překonaných rozsudků SDEU, národní judikatura je rovněž 

zastoupena velmi poskrovnu a kromě popisu neobsahuje text žádné přínosné informace.  

Závěr práce obsahuje pouze autorovy osobní postřehy, nikoli opravdové závěry, ke kterým došel 

při zpracovávání své práce.  



  

Ač nerada, konstatuji, že z výše uvedeného vyplývá, že předložená rigorózní práce nesplňuje 

požadavky kladené Právnickou fakultou UK na zpracování rigorózních prací a nemohu ji 

doporučit k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 1.12.2020 

 
_________________________ 

pověřený akademický pracovník 


