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Předložená práce o rozsahu 69 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu,
pěti kapitol, které jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též abstrakt
v češtině a v angličtině.
Diplomantka nejprve vymezuje pojmy, se kterými dále pracuje, poté věnuje
pozornost úpravě předmětné problematiky v dokumentech mezinárodního práva Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rady Evropy. Její
pozornost je rovněž zaměřena na způsob rozhodování Evropského soudu pro lidská
práva. Ve třetí kapitole se autorka zabývá zákazem diskriminace z důvodu pohlaví
v primárním a sekundárním právu EU a ve čtvrté kapitole v právu vnitrostátním –
zejména v zákoníku práce, v zákoně o zaměstnanosti a v antidiskriminačním zákoně.
V poslední kapitole se diplomatka zaměřuje na aplikaci právní úpravy zákazu
diskriminace v ČR – vychází hlavně z vybrané soudní judikatury.
V dosti stručném závěru se diplomantka zamýšlí nad diskriminací v ČR, správně
upozorňuje na „neobvykle odmítavý přístup české veřejnosti k diskriminační
problematice…což se projevilo např. i při přijímání antidiskriminačního zákona“.
V pomalé změně uvažování a postojů veřejnosti tkví – dle jejího názoru – těžiště
diskriminační politiky. Domnívá se, že „změny nálad ve společnosti by mělo být
dosaženo hlavně zvyšováním její informovanosti pomocí osvětových kampaní a
vzdělávacích programů, ať už na školách nebo v médiích. Jedinou cestou
k odstranění diskriminace totiž je zakotvení její neomluvitelnosti jako obecně
platného pravidla demokratické společnosti, přijímaného každým jejím členem“.
S tímto názorem lze jistě souhlasit.

Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují, práce je přehledná.

Diplomantka vychází

z dosti širokého

okruhu

odborné literatury, se kterou v textu uvážlivě pracuje a odkazuje na ni.
Zvolenému tématu je věnována soustavná pozornost v mezinárodním právu i
právu Evropské unie, je stále důležité a vysoce aktuální. Z úrovně textu je zřejmé,
že autorka přistoupila k jeho zpracování s hlubokým zájmem a náležitými znalostmi.
Velkou pozornost věnuje nejen právní úpravě zákazu diskriminace, ale i problémům,
které vznikají při její aplikaci v praxi. Vychází z příslušné judikatury českých soudů i
judikatury soudního dvora EU.

Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální. Cíl práce – podat co
nejucelenější výklad o stavu a vývoji právní úpravy zákazu diskriminace z důvodu
pohlaví v relevantních mezinárodněprávních dokumentech, v právu EU a především
ve vnitrostátním právu ČR - byl

komplexně a úspěšně naplněn, práce je velmi

zdařilá.
Závěrem konstatuji, že

předložená práce plně odpovídá požadavkům kladeným

na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.
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