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1) Aktuálnost (novost) tématu 

Výběr tématu považuji pro diplomovou práci za veskrze vhodný, neboť jde na jedné straně o 

téma klasické, a to s ohledem na dlouhou a komplexní historii diskriminace národnostních a 

etnických menšin v euroatlantické civilizaci, na druhé straně jde o téma aktuální, které se i dnes 

dotýká mnoha skupin osob. Zvláštní důležitosti a aktuálnosti téma nabývá v samotném – 

bezesporu vhodném – zacílení práce, kterým je problematika diskriminace romské menšiny 

v České republice.  

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

metody  

Autorka se v prvé řadě soustřední na zpracování dosaženého doktrinálního a judikaturního 

stupně rozvoje principu rovnosti a zákazu diskriminace v právním diskursu. Vychází tedy 

z odborné literatury a judikatury, kterou deskriptivně zpracovává. V druhé řadě přechází 

k problematice romské menšiny, která je však – jak autorka též připouští – značně 

interdisciplinární. Autorka tedy navazuje úvahami z oblasti sociologie, politologie či ekonomie, 

které provazuje s právními aspekty diskriminace romské menšiny. Úvahy v oblasti 

diskriminace romské menšiny (zejm. kapitola 3.2.1) jsou vedeny spíše esejistickým stylem bez 

širší opory v odborné literatuře a bez promyšleného metodologického rámce. Uvedené je patrně 

též příčinou nepříliš důsledné práce s prameny, pro kterou je mimo jiné charakteristické 

nevhodné odvolávání se na „obecné známé“ teze. Jako neojedinělý příklad lze uvést kritické 

poznámky k názorům ombudsmana Stanislava Křečka, aniž by však autorka kritizované názory 

jakkoliv doložila.  

Práce obsahuje drobné gramatické a stylistické chyby, které však nejsou překážkou sdělnosti 

práce.    

3) Formální a systematické členění práce a jazyková úroveň  

Práce je strukturována logicky a přehledně. Pohybuje se od obecného ke konkrétnímu. Jistou 

nesystematičnost lze spatřovat v oddělení judikatury Ústavního soudu ve věci rovnosti a 

diskriminace (kapitola 4.1. a 4.2.) od samotného pojednání o rovnosti a diskriminaci (kapitola 



2). Lze si bezesporu představit komplexní projednání, které kombinuje a kriticky hodnotí 

doktrinální i judikatorní aspekty, jež se z povahy věci prolínají.  

4) Vyjádření k práci 

Celkově se jedná o diplomovou práci, kterou lze hodnotit v mnoha ohledech pozitivně. Jde 

nepochybně o samostatnou práci s logickou a systematickou stavbou, která se věnuje 

komplexnímu a aktuálnímu tématu. Zpracování daného tématu je svou hloubkou a rozsahem 

adekvátní pro diplomovou práci, byť převažující část práce je spíše deskriptivního charakteru 

bez kritického hodnocení jednotlivých poznatků a faktů. I přes převažující deskriptivní 

charakter je však třeba vyzdvihnout, že autorka v práci zastává jednoznačný morální důraz na 

nepřijatelnost etnické diskriminace a problematiku postavení romské menšiny v České 

republice akcentuje jako zásadní celospolečenské a politické téma. Kritickou poznámku 

zaslouží především nejednoznačný účel práce ve smyslu vymezení výzkumných otázek a 

metody, s níž mají být tyto otázky zodpovězeny. Uvedený problém může být též příčinou příliš 

popisného charakteru práce, který v mnoha ohledech jde spíše po povrchu jednotlivých 

problémů a neposkytuje zcela jednoznačné sdělení o základních tezích, resp. výstupech práce a 

jejím přínosu.  

6) Otázky k obhajobě 

S ohledem na výše uvedené přikládám několik otázek, které mohou autorce pomoci 

s doplněním písemné podoby práce o kritické úvahy v rámci obhajoby práce.   

Autorka práce akcentuje význam vzdělání pro integraci a poohlíží se po problematických 

aspektech přístupu romské menšiny ke vzdělávání v České republice (4.4.1.). Především pak 

popisuje známý judikát Evropského soudu pro lidská práva ve věci D.H. a ostatní proti České 

republice. Bylo by však vhodné nabídnout širší kritickou perspektivu daného rozhodnutí, a to 

jak z pohledu analýzy obsahu samotného rozhodnutí (např. přesvědčivost argumentace), tak 

z pohledu jeho následných účinků. Tedy, realizovala České republika skutečně nápravu? Jakým 

způsobem tak učinila? Pokud nerealizovala, jaké jsou příčiny uvedeného neúspěchu? Přetrvává 

v České republice praxe, která byla a mohla by být ESLP shledána jako rozporná s Úmluvou? 

V podkapitole věnující se diskriminaci v oblasti pracovního práva (4.4.2.) autorka nabízí 

několik spíše náhodných obecných poznatků z judikatury pro danou oblast. Jak se však uvedená 

oblast dotýká problematiky romské menšiny, když je v tomto tematickém celku řazena? Je 

absence bližšího pojednání o této spojitosti důsledkem absence judikatury? Pokud ano, svědčí 

absence judikatury o tom, že v této oblasti neexistují žádné problémy, jimž musí romská 

menšina čelit? 

Autorka pojednává deskriptivně o celé řadě institucí, které poskytují ochranu romské menšině 

a jejím příslušníkům (5.). Nabízí se tedy otázka, jakým způsobem by autorka daný 

institucionální rámec hodnotila. Jedná se o institucionální a procesní rámec, který je dostatečný 

a funkční? Lze tedy usuzovat, že představuje vhodný rámec pro řešení obtíží vztahujících se 



k postavení romské menšiny? Nebo je možné naopak uvažovat o jeho zlepšení? Pokud ano, 

jakým způsobem?  

Po zhodnocení všech aspektů práce uzavírám, že jde o práci splňující požadavky kladené 

na diplomovou práci a tuto práci doporučuji k ústní obhajobě, navrhuji hodnocení se 

stupněm velmi dobré.  
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