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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť se jedná o 

v současné době velmi diskutovanou problematiku.  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je velmi náročné na teoretické znalosti, autorka znalosti 

tyto v podstatě prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury  

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle, téma by si však zasloužilo 

podrobnější analýzu 

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracoval práci samostatně, téma 

konzultovala opakovaně s vedoucí diplomové práce  

- Logická stavba práce – diplomová práce je členěna kromě úvodu a závěru do dvou 

částí. V první části pojednává o vývoji, pojmech a pramenech právní úpravy, v druhé 

analyzuje judikaturu Soudního dvora EU. Obecné pasáže mi vzhledem k obsahu 

ostatních kapitol přijdou zbytečně naddimenzované. 

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny, doporučuji napříště zvážit relevantnost zkratky ESD, tato zkratka již 

nezohledňuje dostatečně název příslušného soudu. 

- Hloubka provedené analýzy – autorka analyzuje zvolé téma často pouze obecně, 

postrádám hlubší zamyšlení nad zkoumanými problémy.  

- Úprava práce – práce je standardně upravena 



- Jazyková a stylistická úroveň – dobrá 

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

zpracování diplomových prací 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadních připomínek. 

Ke struktuře již bylo uvedeno, že téma by zasluhovalo hlubší zamyšlení. Rozbor 

judikatury SD EU podaný v části druhé ve skutečnosti představuje pouze její stručný 

popis bez vyšších ambicí. 

 

Při obhajobě doporučuji, aby se autor vyjádřil k některé z následujících otázek:  

a) Jaký je rozdíl mezi přímou a nepřímou diskriminací z důvodu pohlaví? 

b) Jak zvýšit efektivitu boje proti diskriminaci? 

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

7. Navržený klasifikační stupeň – velmi dobře až dobře dle výsledku obhajoby 
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