
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Jméno diplomanta/diplomantky: Barbora Solilová 

Téma práce: Zákaz diskriminace, ústavně právní rovina ochrany práv etnických menšin před 

diskriminací 

Rozsah práce: 165 480 znaků včetně mezer 

Datum odevzdání práce: 28.8.2021 

1. Aktuálnost (novost) tématu  

Výběr tématu z oblasti problematiky diskriminace považuji za nanejvýše aktuální a důležitý počin. Dané 

téma je v posledních letech opakovaně vyzdviháváno v nejrůznějších souvislostech, jako je např. 

americké hnutí Black Lives Matter nebo i v souvislosti s recentní koronavirovou krizí.  

Kladně lze hodnotit určité omezení daného tématu na problematiku vlastní české realitě, tedy 

problematiku diskriminace na základě příslušnosti k romskému etniku, byť by v práci a jejich tezích 

mohla být přiznána explicitněji.  

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

Téma je vhodné i z hlediska rozsahu, kdy je pojednáno s dostatečným teoretickým přesahem nad 

rámec pouze českých zdrojů (je to dáno i studiem diplomantky ve Španělsku).  Tím se tedy rozumí samo 

sebou, že bylo zpracování i poměrně obtížné, neb bylo nutné prozkoumat širokou paletu komentářů a 

vlastně celý poměrně hluboký diskurz. Nicméně by bylo samozřejmě možné zohlednit klíčové literatury 

ještě více.  

3. Formální a systematické členění práce  

Práce je logicky strukturována od obecného ke konkrétnímu. Tedy od obecného vymezení pojmů ke 

konkrétní úpravě a judikatuře, jakož i zaměření na konkrétní praktické problémy. Snad by jen bylo 

možné dotáhnout tento konkrétní přesah více do důsledku v samotném úvodu i závěru práce.  

4. Vyjádření k práci  

Celkově jde o vyhovující práci. Jde také nepochybně o samostatnou práci s logickou stavbou. Po 

formální stránce včetně jazykové je možné práci hodnotit jako plně korektní. Navíc se jedná o velmi 

důležité téma, které má přesah i mimo obor práva jako takového.  

5. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce – Práce svůj cíl plní s určitými výhradami, zdůraznil bych teze v úvodu a v závěru.  

Samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska plagiátorství – Práce je 

samostatnou a není zde podezření z plagiátorství.  

Logická stavba práce – Práce je přehledně strukturována.  

Práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací – Práce se zdroji je nadprůměrná, byŤ by 

mohla být ještě lepší.  

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – Hloubka práce je dostatečná.  



Úprava práce (text, grafy, tabulky) Jazyková a stylistická úroveň – Stylistická úroveň je dobrá.  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě  

Práci doporučuji k obhajobě. Při té příležitosti by mohla diplomantka srovnat český a španělský přístup 

k danému tématu.   

Dále by se mohla zamyslet nad honě vyzdvihovanou ale i zatracovanou novelou zákona č. 111/2006 

Sb., o pomoci v hmotné nouzi, která podle jejích kritiků míří právě směrem k diskriminaci romské 

menšiny, když omezuje nároky při spáchání přestupku.  

Navržený klasifikační stupeň – velmi dobře. 
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