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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální (koncept vícenásobné 
diskriminace je v Evropě v podstatě nový) a zároveň velmi náročné. Je tedy třeba 
pozitivně hodnotit autorčinu odvahu se takovým tématem zabývat v rámci své 
diplomové práce.  

2. Náročnost tématu na:  

a. Teoretické znalosti – téma je náročné na teoretické znalosti, navíc se při 
zpracování tématu vícenásobné diskriminace nelze obejít bez studia nejen 
evropské, ale i americké odborné literatury. Autorka se nicméně se všemi 
úskalími dobře vypořádala a teoretickou část zvládla velmi dobře.  

b. Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito velké 
množství odborné literatury, především cizojazyčné, rovněž tak byly 
zpracovány relevantní judikáty evropských i amerických soudů  

c. Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

a. Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

b. Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci 
samostatně 

c. Logická stavba práce – práce je tvořena pěti kapitolami, jež na sebe logicky 
navazují, práce obsahuje úvod a závěr. V jednotlivých kapitolách se autorka 
postupně věnuje konceptu antidiskriminačního práva (což je pojem zřejmě 
spíše převzatý z cizojazyčné literatury), dále konceptu vícenásobné 
diskriminace v EU (tato část je stěžejní částí práce), přístupu jednotlivých 
členských států k vícenásobné diskriminaci (zde by bylo bývalo možné čekat 
srovnání jednotlivých přístupů vybraných členských států, komparatistiky však 
v této kapitole není mnoho), výhodám a nevýhodám koncepce vícenásobné 
diskriminace (tato kapitola je slibná svým názvem, místy však nepůsobí příliš 
koncepčně) a nakonec možným přístupům k této problematice v budoucnosti.  

d. Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s velmi rozsáhlou, 
převážně cizojazyčnou odbornou literaturou a řádně cituje použité prameny 

e. Hloubka provedené analýzy – diplomová práce se snaží o skutečnou analýzu 
práva EU, jakož i některých aspektů amerického práva. Autorka se opírá o 
odbornou literaturu, místy by snad bylo přínosem nalézt v práci více vlastních 
názorů samotné autorky.  



f. Úprava práce – práce je standardně upravena 

g. Jazyková a stylistická úroveň – výborná 

4. případné další vyjádření k práci – práce bez pochyby splňuje požadavky kladené PF 
UK na zpracování diplomových prací 

5. připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – zásadních připomínek nemám. Při 
obhajobě doporučuji, aby se diplomantka vyjádřila k některé z následujících otázek:  

• náměty de lege ferenda na použití konceptu vícenásobné diskriminace v české 
právní praxi 

• možnost odlišného sankcionování vícenásobné diskriminace – pozitiva a úskalí 

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

7. navržený klasifikační stupeň – výborně až velmi dobře, dle výsledku obhajoby 
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