
Abstrakt

Zabezpečiť  rovné  postavenie  jednotlivcov  v  spoločnosti  predstavuje  jeden 

z najvznešenejších ľudských ideálov.  Vychádza sa z toho, že rovnaké zaobchádzanie 

a  s  tým súvisiaci  rešpekt  k  medziskupinovým odlišnostiam a  diverzite  by mal  byť 

základným stavebným kameňom každej modernej spoločnosti. Je však možné docieliť 

úplnú rovnosť v spoločnosti? A čo vlastne rovnosť znamená?  Zaobchádzať s každým 

rovnakým spôsobom alebo zohľadniť odlišné štartovacie pozície? 

V  súčasnosti  sme  svedkami  toho,  že  počiatočná  značná  otvorenosť  voči 

multikulturalizmu súvisiaca s  pretrvávajúcim procesom globalizácie  je nahradzovaná 

opatrnejším prístupom voči rozdielnym menšinovým skupinám, častokrát vyusťujúcich 

v  xenofóbnych  tendenciách  a  etnickej  neznášanlivosti.   V dôsledku  toho  sú  určité 

skupiny  vystavené  vyššej  miere  rizika  znevýhodnenia  čeliac  nezriedka  sociálnej, 

politickej i ekonomickej segregácii v spoločnosti.  Dá sa poukázať na to, že práve títo 

príslušníci  daných  skupín,  stigmatizovaní  väčšinovou  populácou,  sú  vystavení 

nerovnému  zaobchádzaniu  a  diskriminácie  nie  na  základe  jednej  dominantnej 

charakteristiky, ale predovšetkým v dôsledku kombinácie rôznych sociálno-kultúrnych, 

etnických,  triednych   a iných ekonomických faktorov, ktoré spôsobujú ich vyčlenenie 

zo spoločnosti.   Práve touto otázkou sa zaoberá koncept viacnásobnej diskriminácie, 

ktorý má svoje korene v teórii viacnásobnosti, vzniklej na americkej pôde a spojovanej 

s  menom Kimberlé  Crenshaw bojujúcou za  zviditeľnenie  odlišnej  situácie  černošiek 

v spoločnosti

Cieľom  tejto práce  je  osvetliť  otázku  rovnakého  zaobchádzania  a  zákazu 

diskriminácie  cez  pomerne  nový  a  doposiaľ  v  českej  a  stredoeurópskej  literatúre 

zriedkavejšie diskutovaný koncept viacnásobnej diskriminácie.  K objasneniu konceptu 

viacnásobnej  diskriminácie  nepristupujem len  z  teoretického  hľadiska,  ale  uvádzam 

jednak výsledky prieskumov ako možných zdrojov inšpirácie pre legislatívnu činnosť, 

ako  aj  pre  znázornenie  príkladov  viacnásobnej  diskriminácie,  kauzy  európskej 

judikatúry. 

Koncept viacnásobnej diskriminácie je síce uznávaný v akademických kruhoch, 

ale jeho reálna aplikácia naďalej nie je dostačujúca.  Jeden z možných dôvodov môže 

byť  neexistujúca  harmonizovaná  definícia  viacnásobnej  diskriminácie  a  absencia 



jednotnej  interpretácie  daného  pojmu,  na  čo  poukazujem  v  uvedených  kauzách 

Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva.  Otvorenejší prístup 

Európskej únie a jednotlivých členských štátov môže priniesť pozitívne zmeny v tejto 

oblasti  predovšetkým  s  otvorením  výpočtu  diskriminačných  dôvodov  a  ďaľším 

skúmaním fenoménu.  

Vo svojej práci dospievam k záveru, že prvým krokom v boji proti diskriminácii 

má byť zvýšenie informovanosti a vzdelávania o ľudských právach.  Dlhodobá stratégia 

by  mala  byť  zameraná  na  osvetu  a  vzdelávanie  o  ľudských  právach  a  na  šírenie 

informácií  o  rovnom zaobchádzaní  pre  vytvorenie  harmonickej  spoločnosti,  kde  by 

prevládala vzájomná tolerancia a znášanlivosť medzi rôznorodými skupinami.

Ďaľším možným riešením na dosiahnutie zmeny sa javia pozitívne opatrenia, 

ktoré sa zameriavajú na zamedzenie pretrvávajúcich nevýhod spojených s konkrétnymi 

osobami a skupinami a poskytujú im určité výhody na elimináciu medziskupinových 

rozdielov.   To  však  vedie  k  otázke,  akým spôsobom je  možné  vymedziť  ohrozené 

skupiny a na základe akých znakov.  Súčasná právna úprava antidiskriminačného práva 

vychádza z  logiky nemennosti pri stanovení diskriminačných dôvodov, teda vznikajú 

pevne  stanovené  kategórie  osôb.   Jednou  z  možných  ciest  do  budúcnosti  sa  javí 

opustenie  tohoto  prístupu  a  umožniť  stanovenie  flexibilného  spektra  charakteristík, 

označených autorkou Solanke ako stigma-efekt.  

Dá  sa  teda  konštatovať,  že  i  keď  je  vývoj  európskej  antidiskriminačnej 

legislatívy  v  posledných  rokoch  dynamický  a  sme  svedkami  zmien  i  vo  vzťahu 

k viacnásobnej diskriminácii, cesta na jej obecné uznanie a presadenie v legislatívnej 

a predovšetkým v rozhodovacej činnosti zostáva dlhšia...
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