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Předložený elaborát je zpracován na aktuální a závažné téma, kterému je již
dlouhodobě věnována pozornost na úrovni mezinárodního i evropského práva, a na
které se také v posledních letech výrazněji, zejména v souvislosti se vstupem do EU,
zaměřila i legislativa České republiky.
Text diplomové práce o rozsahu 69 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen
do pěti kapitol dále podrobněji členěných. V první z nich autorka definuje základní
pojmy vážící se ke zvolenému tématu.
Druhá kapitola charakterizuje činnost významných mezinárodních organizací
v oblasti ochrany lidských práv a uvádí stěžejní dokumenty mezinárodního práva
obsahující úpravu

rovného zacházení a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví.

Navazující kapitola třetí podává přehled geneze uvedených principů a jejich úpravu
v primární a sekundární legislativě Evropských společenství/Evropské unie včetně
její interpretace a aplikace Evropským soudním dvorem.
Kapitola čtvrtá obsahuje podrobnou analýzu právní úpravy rovnosti příležitostí
a zákazu diskriminace z důvodu pohlaví ve vnitrostátní legislativě České republiky v
oblasti pracovněprávních vztahů.
V závěrečné kapitole se autorka nejprve zabývá aplikací právní úpravy zákazu
diskriminace v soudní praxi a v této souvislosti uvádí i vybrané judikáty Ústavního
soudu a Nejvyššího soudu ČR a dále pak způsoby ochrany před diskriminací a jejich
institucionálním zajištěním.
V samotném závěru práce diplomantka shrnuje poznatky, k nimž dospěla,
hodnotí úroveň platné právní úpravy v předmětné oblasti i problémy spojené s jejím
uplatňováním v praxi a v této souvislosti poukazuje na možné cesty vedoucí ke
zlepšení současného neuspokojivého stavu.

Lze konstatovat, že autorce se podařilo zvolené téma v rámci předložené
diplomové práce velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat. O skutečném zájmu o
zkoumanou problematiku svědčí mimo jiné i široký okruh použité literatury a dalších
zdrojů, z nichž diplomantka při zpracování vycházela, včetně citované judikatury.
Zvláště je třeba ocenit vlastní názory autorky vyjadřované zejména v komentářích ke
zkoumaným otázkám.
Elaborát má přehlednou, logickou strukturu a odpovídající metodickou úroveň.
Také po stránce obsahové je zpracován

precizně a nevykazuje podstatnější

nedostatky.
Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce

plně vyhovuje

stanoveným kritériím , a proto ji doporučuji k obhajobě.
Navrhuji, aby autorka v rámci diskuse při obhajobě podrobněji pohovořila o
svých názorech a poznatcích uváděných v závěru práce.
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