
Posudek rigorózní práce Mgr. Kláry Šléglové na téma 
„Rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích“ 

 

Rigorozantka si pro zpracování své práce zvolila velmi 

zajímavé a aktuální téma, jež si stále zasluhuje pozornost 

odborné veřejnosti. Toto téma je navíc velmi úzce spjato 

s právem EU a lze dokonce říci, že v tomto smyslu právo EU 

národní právo velmi intenzivně dotváří. Přesto je i v současné 

době zřejmé, že princip rovnosti a zákazu diskriminace ještě 

stále není zcela dodržován, a to především v pracovněprávních 

vztazích.  

Předložený elaborát o rozsahu 178 stran autorka rozčlenila do 

čtyř rozsáhlých, dále vnitřně členěných a na sebe navazujících 

kapitol. V první z nich se autorka věnuje základním pojmům, 

jako jsou rovnost a diskriminace, druhy diskriminace, 

prostředky ochrany před diskriminací apod. V další kapitole se 

pak autorka věnuje mezinárodnímu právu v oblasti zákazu 

diskriminace, kam zařazuje i právo EU, o němž podrobně 

pojednává. Třetí kapitola se zabývá českou právní úpravou 

rovného zacházení a zákazu diskriminace zaměstnanců 

v pracovněprávních vztazích. V této kapitole se autorka kromě 

jiného věnuje i českému antidiskriminačnímu zákonu.  

Celou práci autorka zaměřila na rovnost a zákaz diskriminace 

na základě pohlaví. Tato skutečnost sice není zohledněna 

v názvu práce, ale v úvodu ji autorka vysvětluje. Je vhodné 

práci zaměřit pouze na jeden diskriminační důvod, jinak by 

byla buď příliš rozsáhlá, nebo by musela zůstat příliš na 

povrchu.  

Autorka v práci diskutuje důležitou judikaturu ESLP i SDEU, 

kterou dává do širších souvislostí. Je jen škoda, že zejména 

v případě judikatury SDEU autorka zůstala u rozhodnutí 



staršího data a nepustila se do analýzy novějších rozsudků, 

opomíjí např. rozsudek Test-Achats.  

Konstatuji, že rigorozantka svou práci podstatně vylepšila 

oproti původně předloženému elaborátu a že předložená práce 

splňuje požadavky kladené rigorózním řádem PF UK.  

Navrhuji, aby se v průběhu obhajoby své práce rigorozantka 

zabývala některou z následujících otázek:  

 Rozsudek SDEU Meister a jeho možný vliv na budoucí 

rozhodovací praxi 

 Hodnocení rozsudku českého Nejvyššího soudu 21 Cdo 

867/2011.  

 Vliv judikatury ÚS a ESLP v oblasti domácích porodů na 

postavení žen a jejich základní práva v ČR 

 

V Praze dne 10.9.2013 

 

 

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.  

oponent  


