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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 velmi náročné na teoretické znalosti a práci 

s odbornou literaturou. Autorka se bohužel s těmito nároky příliš nevypořádala 

a práce není dostatečně teoreticky vymezena. Chybí v ní např. rozdělení 

alespoň základních teoretických konceptů souvisejících s diskriminací.  

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

velké množství odborné literatury, navíc u některých pramenů mám 

pochybnosti, že s nimi diplomantka skutečně pracovala.  

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 devíti kapitolami, jež na sebe logicky 

navazují, práce obsahuje úvod a závěr. Část druhá (kapitoly 6-9) nazvaná 

Jednotlivé aspekty rovného postavení ve světle judikatury (zejména) ESD, je 

postavena poněkud zvláštně, v některých subkapitolách není zcela patrné, že 

autorka chápe rozdíl mezi judikaturou ESD a ESLP.  

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

literaturou a cituje použité prameny 

e. Hloubka provedené analýzy – diplomová práce se příliš nesnaží o analýzu 

práva či judikátů, což je škoda. Práce často zůstává na povrchu a je spíše 

popisná, než analytická. Použité judikáty se ne vždy vztahují k tématu práce a 

mnoho z nich je velmi starého data (některé z 80. let), bez toho, že by autorka 

vysvětlila, proč s tak starými rozhodnutími pracuje. Práce postrádá jakýkoli 

komentář k české rozhodovací praxi. Pasáže týkající se české právní úpravy 

nejsou analýzou, ale pouhým popisem platného právního stavu, navíc ne zcela 

vyčerpávajícím. 

f. Úprava práce – práce je standardně upravena 

g. Jazyková a stylistická úroveň – dobrá 



4. případné další vyjádření k práci – práce i přes výše uvedené nedostatky 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 některé z následujících otázek:  

 vztah mezi rozhodováním ESLP a SDEU po přijetí Lisabonské smlouvy 

 rozhodnutí ESLP ve věci Andrle a jeho dopad v české legislativě  

 výběr nejnovějších rozhodnutí SDEU v oblasti diskriminace na základě 

pohlaví  

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

7. navržený klasifikační stupeň –dobře 
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