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1. Obsah a struktura práce 

Cílem předložené diplomové práce je poskytnout detailnější přehled 

teoretických poznatků k tématu, včetně přiblížení dostupné legislativy v Evropské unii 

a České republice. Součástí práce je praktická studie výskytu diskriminačního 

jednání ve firmách a jeho případné řešení.  Práce je určena všem příslušníkům 

skupin ohrožených na trhu práce, ale také zájemcům o danou problematiku. 

Autorka při zpracování tématu použila metodu kompilace pramenů odborné 

literatury, metodou získání informací ke zjištění výskytu diskriminace v pracovním 

prostředí je pak empirické šetření, respektive sonda do pěti různých firem, formou 

polostrukturovaného rozhovoru s personalisty na pracovištích různých firem.   

Text je logicky členěn na jednotlivé kapitoly, které jsou vhodně provázány. 

Autorka v úvodu vymezila základní pojmy a členění diskriminace a možnosti obrany 

proti ní. V dalších kapitolách se pak autorka věnuje problematice diskriminace 

z důvodů věku, diskriminace žen v pracovním prostředí, šikaně a sexuálnímu 

obtěžování na pracovišti. Diplomantka také rozebírá právní prostředky ochrany před 

diskriminací. Poslední kapitola je věnována empirickému šetření – zjištění výskytu 

diskriminačního jednání. V závěru autorka shrnuje poznatky, ke kterým došla na 

základě studia literatury a na základě svého empirického šetření. 

Téma diplomové práce odpovídá odbornému zaměření katedry andragogiky a  

personálního řízení. 

 

2. Odborná úroveň 

Cíle práce byly jasně formulovány a, dle mého názoru jich bylo také dosaženo. 

 

3. Práce s literaturou 

Bibliografické citace a stejně tak jejich seznam reflektují platné bibliografické 

normy.  



Soupis bibliografických citací obsahuje 37 literárních zdrojů a to včetně 

požadovaných cizojazyčných pramenů, což je pro tento druh vědeckých prací 

vyhovující.  

Citáty, parafráze a formy jejich odkazování odpovídají zásadám etiky vědecké 

práce.   

 

4. Grafické zpracování 

Text diplomové  práce je zpracován velmi přehledně a jasně. Grafická úprava je 

zpracována podle požadavků kladených na tento typ prací. 

 

5. Jazyková úroveň 

Předložená diplomová práce je po jazykové stránce zpracována bezchybně, 

autorka bez problémů pracuje s odbornými termíny a pojmy. Práce je psána 

srozumitelným způsobem a přináší čtenáři vhled do dané problematiky. 

 

6. Podněty k rozpravě  

Otázky: 

1. Vysvětlete pojmy stalking, chairing a staffing. 

2. Jaké jsou možné právní prostředky ochrany před diskriminací v ČR a 

v rámci EU. 

 

7. Závěrečné hodnocení 

Předložená diplomová práce, podle mého názoru splňuje formální i odborné 

požadavky kladené na tento typ prací, a proto doporučuji, aby se stala 

předmětem obhajoby. 

Návrh hodnocení práce: výborně 
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