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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma práce je velice aktuální a důležité, zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace 

patří mezi nejvýznamnější zásady mezinárodního, evropského i vnitrostátního práva.  

 

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

metody 

Zvolené téma je dosti náročné na zpracování, předpokládá znalost teoretických otázek, 

kterou autor neprokázal.  

Při zpracování textu byla využita zejména metoda deskriptivní.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Se systematickým členěním textu je možno souhlasit pouze s určitými výhradami. Text je 

rozdělen do úvodu, tří kapitol, které jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též 

abstrakt ve slovenštině a v angličtině.  

Autor zcela netradičně zařazuje do 2. kapitoly nazvané „Legislatívna úprava diskriminácie 

v Českej republike a na Slovensku“ do subkapitoly 2.3 výklad o mezinárodní úpravě 

zkoumané problematiky a v jejím rámci sem zařadil pod označením 2.3.2 „Právo EU“, 

z čehož by se dalo usuzovat, že podle něho právo Evropské unie spadá pod pojem 

mezinárodní právo.  

 

4. Vyjádření k práci 

Je zřejmé, že autor přistoupil ke zpracování zvoleného tématu se zájmem, zároveň je však 

nutno konstatovat, že práce obsahuje řadu pochybení.  

Velmi problematická je práce autora s odbornou literaturou. Pracuje převážně 

s internetovými zdroji, což je pro kvalifikační práce zcela neobvyklé. Nepoužívá aktuální 

odbornou literaturu – vychází např. z Komentáře zákoníku práce H. Barancové a kol., C. H. 

Beck, 2015, ačkoliv poslední vydání tohoto komentáře je z roku 2019. Nepracuje se 

zahraniční literaturou.  

Výklad je místy neuspořádaný, chaotický, autor se opakovaně vrací k některým otázkám, 

např. na str. 34 znovu – velmi povrchně – uvádí tzv. druhy diskriminace, aby vzápětí popsal 

prostředky ochrany před diskriminací. Vrací se např. i k pojmu pozitivních či afirmativních 

opatření, neuvádí však, že jde zpravidla o opatření dočasná. Jiným otázkám naopak věnuje 

malou pozornost. Práci chybí analýza pojmů, se kterými autor pracuje.  

Pokud jde o cíl práce, je vymezen až v abstraktu, což považuji nejen za neobvyklé, ale také 

za nevhodné. Na str. 93 je uvedeno „... Cieľom rigoróznej práce je podrobne upraviť tak 

často diskutovanú a vážnu tému diskriminácie ako najmä negatívny jav spoločnosti a 

upriamiť pozornost na jednu z kľúčových zásad pracovného práva, a to na zákaz 

diskriminácie v pracovnoprávnych vzťahoch a podrobnú úpravu diskriminačních aspektov 

ako v českom právnom poriadku, tak aj v slovenskom, v kontexte aj s medzinárodno-

právnou úpravou.“ K tomu uvádím, že rigorózní práce nemůže přemětnou problematiku 

upravit, ale může ji analyzovat nebo hodnotit. Na základě hodnocení provedeného 

v rigorózní práci mohou být uvedeny náměty de lege ferenda – to ale autor nečiní.  



  

V úvodu práce, kde se zpravidla vymezuje její cíl, autor popisuje obsah práce. Uvádí, že se 

zaměřil jednak na analýzu pojmu diskriminace, ve druhé části věnuje pozornost právní 

úpravě diskriminace a ve třetí části pojednává o možnostech obrany proti diskriminaci.  

Na str. 23 a 27 používá autor zvláštní pojem „legislatívno-právna úprava“. Na str. 54 autor 

uvádí „... Mobbér sa obvykle skrýva za nariadenia a zákony, manipuluje servilných a 

submisívnych zamestnancov, a tí následne presadzujú mobbérove zákony.“ Co tím autor 

myslí? Je velmi obtížné si představit, jak by servilní a submisivní zaměstnanci mohli 

prosazovat zákony mobbéra.  

Autor často uvádí své subjektivní názory na projednávané otázky, aniž by je opíral o 

odbornou literaturu (např. na str. 21). Rozsudky SDEU uvedené v textu jsou většinou již 

staré a překonané.  

Místy autor vynechává v textu písmena, jindy slova. Např. na str. 66 uvádí „... Občan 

v Českej republike má možnost podať orgánom štátnej podnet... “. Práci chybí důslednější 

závěrečná korektura textu.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Není zcela zřejmé, co autor považuje za cíl práce. 

Autor problematiku diskriminace neanalyzuje, 

v podstatě jde pouze o často nepřesný popis příslušné 

právní úpravy.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce 

z hlediska plagiátorství 

Zvolené téma zpracoval autor samostatně.  

Dne 11.11.2020 byl vygenerován Protokol o 

vyhodnocení podobnosti závěrečné práce. Počet 

podobných dokumentů je 499, míra podobnosti je 

menší než 5 %.  

Logická stavba práce Práce je místy chaotická. Autor se v textu opakovaně 

vrací k některým otázkám, zatímco jiným věnuje 

malou pozornost.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Práce se zdroji má slabou úroveň. Autor vychází 

především z internetových zdrojů, práce má velmi 

skromný poznámkový aparát.  

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu) 

Autor neprovádí analýzu předmětné problematiky, 

jde v podstatě pouze o popis některých institutů.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

K úpravě práce nemám závažnější připomínky.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň jsou průměrné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Po důkladném posouzení předložené práce jsem dospěla k jednoznačnému závěru, že 

nesplňuje požadavky kladené na rigorózní práce.  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Posuzovanou práci nedoporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze dne 5. 12. 2020 
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