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Datum odevzdání práce: 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť se jedná o 

v současné době velmi diskutovanou problematiku. 

2. Náročnost tématu na:

- Teoretické znalosti – téma je velmi náročné na teoretické znalosti, autor tyto znalosti 

prokázal

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury 

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce

3. Kritéria hodnocení práce

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomant zpracoval práci samostatně, téma 

konzultoval s vedoucí práce

- Logická stavba práce – je členěna kromě úvodu a závěru do čtyř kapitol. První 

kapitola je věnována obecné charakteristice pojmů jako je rovnost a diskriminace, 

druhá kapitola pojednává o rovném zacházení a zákazu diskriminace v mezinárodních 

úmluvách a judikatuře ESLP.

- Práce s literaturou, vč. citací – autor vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny

- Hloubka provedené analýzy – diplomová práce zůstala poněkud na povrchu, autor 

mohl více analyzovat platnou právní úpravu a její dopady pro praxi 

- Úprava práce – práce je standardně upravena



- Jazyková a stylistická úroveň - dobrá

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

zpracování diplomových prací

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – zásadních připomínek nemám. 

Na okraj zmiňuji, že vzhledem ke kvalitě a rozsahu práce bych očekával podstatně 

obsáhlejší závěr. Postrádám zde zamyšlení nakolik lze v unijní úpravě rozlišit též 

zásadu zajištění stejného postavení.

Při obhajobě doporučuji, aby se autor vyjádřil k některé z následujících otázek: 

a) Jaký je rozdíl mezi zásadou rovného zacházení a zákazem diskriminace?

b) Náměty na zlepšení české národní právní úpravy

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě

7. Navržený klasifikační stupeň – výborně – dle výsledku obhajoby
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