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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální a zároveň má mnoho 

evropských i mezinárodních souvislostí. 

2. Náročnost tématu na:  

a. Teoretické znalosti – téma je náročné na teoretické znalosti a práci s odbornou 

literaturou. Autorka se s těmito nároky dobře vypořádala, pracuje 

s dostatečným množstvím aktuální domácí i zahraniční odborné literatury.  

b. Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito 

dostatečné množství odborné literatury.  

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

3. Kritéria hodnocení práce 

a. Splnění cíle práce – práce v podstatě splnila vytyčené cíle 

b. Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci 

samostatně 

c. Logická stavba práce – práce je tvořena třemi rozsáhlými a vnitřně dále 

členěnými kapitolami, jež na sebe logicky navazují. Autorka se nejdříve věnuje 

vymezení pojmu rasové diskriminace, pak přechází k právní úpravě rasové 

diskriminace aplikované českými soudy, přičemž neopomíjí mezinárodní a 

evropské prameny práva. Třetí kapitola se pak věnuje vlastní soudní praxi 

v této oblasti, přičemž autorka analyzuje a komentuje stěžejní judikáty českých 

soudů v této oblasti.  

d. Práce s literaturou, vč. citací – autorka výborně pracuje s odbornou literaturou 

a cituje použité prameny 

e. Hloubka provedené analýzy – diplomová práce jde ve své analýze dostatečně 

do hloubky, ze způsobu zpracování práce je patrné, že se autorka tématu 

dlouhodobě věnuje se zájmem.  

f. Úprava práce – práce je standardně upravena 

g. Jazyková a stylistická úroveň – dobrá, místy se objevují stylistické nepřesnosti 

i gramatické chyby, ty lze ale autorce odpustit 

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

zpracování diplomových prací 

5. připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – Při obhajobě doporučuji, aby se 

diplomantka vyjádřila k otázce, jak reflektují české soudy právo EU a judikaturu 



SDEU – zda je tato reflexe v diskriminačních případech dle jejího názoru dostatečná. 

Rovněž by se autorka mohla stručně vyjádřit k momentálně diskutovanému případu 

doc. Putny a možnému dovození diskriminace na základě sexuální orientace, i když 

tato nebyla tématem práce.  

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

7. navržený klasifikační stupeň – výborně 
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