
                         Oponentský posudek na DP Pavly Kuřinové

      Diplomová práce studentky Pavly Kuřinové nese název  Diskriminační a pozitivně  

diskriminační aspekty při realizaci garancí základních lidských práv. Napsána je na 85 s. textu, 

doplněna Resumé v českém a německém jazyce, seznamem Použité literatury 4. s. a Přílohou s. 12. 

Práce má  srozumitelnou a logickou strukturu. Tvoří ji Úvod (1 s.), 1. kap. Pojem lidských práv, 

jejich postavení a klasifikace (4 s.), 2. kap. Historický exkurz do tématiky ne/rovného zacházení (16 

s.), 3. kap. Antidiskriminační právo (25 s.), 4. kap. Garance lidských práv (23. s ) a Závěr (10 s.)

     Diplomantka si zvolila vysoce aktuální a diskutované, u nás i ve světě,  mezi odborníky, politiky, 

ale i laickou veřejností, téma - problematika diskriminace a antidiskriminační legislativa ve sféře 

základních lidských práv a svobod. V úvodní části autorka krátce představuje oblast lidských práv, 

jejich původ a klasifikaci, aby se pak mohla věnovat aspektům diskriminace při realizaci garancí 

lidských práv.Ve druhé kapitole realizuje stručný, díky tomu někdy zjednodušující, historický 

exkurz do tématiky ne/rovného zacházení. Přesto má tato část v DP své opodstatnění. Neodpustím 

si připomínku k autorčině smíšení složek duše a požadovaných ctností u  Platóna (s. 10). Ve třetí, 

podle mého názoru stěžejní a nejpřínosnější kapitole se diplomantka  zaobírá problematikou 

diskriminace, pozitivní diskriminace a antidiskrimanční legislativou.  V této části pracuje  s 

odbornou, zejména právnickou literaturou a právními dokumenty vztahujících se  k dané 

problematice.  Jako politolog oceňuji fakt, že autorka přibližuje i složitý proces při schvalování 

antidiskrimančního zákona v ČR. Dále oceňuji, že autorka se snaží analyzovat i různá, často 

rozporná stanoviska k pozitivní diskriminaci,  interpretaci a aplikaci antidiskriminačních zákonů u 

nás i v zahraničí. Možná by bylo zajímavé, kdyby se diplomantka u obhajoby pokusila zdůvodnit 

vlastní postoj k uvedeným diskusím a sporům. V poslední kapitole se autorka věnuje zejména 

garancím lidských práv, ve spojitosti se zákazy diskriminace. Mapuje instituce a normy zabývající 

se danou problemtikou u nás, v Evropě a ve světě. Praktické uplatňování antidiskrimanačních 

norem a opatření přibližuje na řadě příkladů.

       Po formální stránce práce splňuje požadavky kladené na podobný typ prací, dobře pracuje s 

dokumenty, odbornou literaturou. Text je přehledný, srozumitelný. Sice v práci je několik překlepů, 

ale je jich minimum.

       Závěr: Diplomantka ve své DP prokázala hlubší zájem o zkoumanou problematiku a dobré 

zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. Úkol k obhajobě, 

kromě již  výše uvedeného, bych viděl  v naznačení možného využití diplomové práce ve výuce 

Základů společenských věd.
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V Praze  30.12. 2010                                                            PhDr. Stracený Josef, CSc.




