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     Předložená práce o rozsahu 178 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu, 

čtyř kapitol, které jsou dále vnitřně členěny, a závěru.  Obsahuje též resumé 

v angličtině a přílohy vztahující se k tématu. Jde o přepracovanou verzi práce. 

 

     Autorka  nejprve vymezuje pojmy, s nimiž dále pracuje a poté věnuje pozornost 

dokumentům Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a Rady 

Evropy, které se vztahují k tématu práce.  Ve třetí, nejrozsáhlejší kapitole,  se zabývá 

úpravou rovnosti a  zákazu diskriminace v pracovněprávních vztazích především 

z důvodu pohlaví, ale i z dalších diskriminačních důvodů v primárním a sekundárním 

právu Evropské unie.   Pozornost je věnována zejména antidiskriminačním směrnicím 

a judikatuře Soudního dvora EU. V poslední kapitole autorka zkoumá zvolené téma 

v podmínkách České republiky. Pozornost věnuje platné právní úpravě i jejímu vývoji, 

zaměřuje se hlavně na antidiskriminační zákon.  

 

     V závěru se autorka snaží opovědět si na otázky, které si klade – např. zda může 

právo najít cestu k řešení problému diskriminace, zda by nejprve neměly nastat 

změny v tradičním způsobu myšlení lidí, poukazuje na nízkou efektivitu práva. 

Konstatuje, že právní úprava je jednoznačně dominantním a nezbytným 

předpokladem pro hledání východiska tématu, ale – jak ukazuje i praxe – nikoliv vše 

řešícím lékem na tak komplikovanou celospolečenskou otázku. Zároveň uvádí, že 

rovné zacházení a zákaz diskriminace zaměstnanců v pracovněprávních vztazích nelze 

– přes usilovnou snahu o nacházení obecných řešení – považovat za problematiku 

vyřešenou. S tímto názorem lze jistě souhlasit.  



     Se systematickým členěním textu je možno souhlasit. Jednotlivé kapitoly na sebe 

logicky navazují, jsou vzájemně provázané.   Autorka vychází z  odborné literatury, se 

kterou v textu pracuje a odkazuje na ni. Práce má bohatý poznámkový aparát. 

      

     Zvolené téma je vysoce aktuální a důležité – zásada rovného zacházení a zákaz 

diskriminace v pracovněprávních vztazích patří mezi nejvýznamnější zásady 

mezinárodního, evropského i vnitrostátního práva. Z úrovně textu je zřejmé, že 

autorka přistoupila k jeho zpracování se  zájmem i náležitými znalostmi. Práci nelze 

vytknout závažnější nedostatky, obsahuje však dílčí nepřesnosti věcného i 

formulačního rázu. Některé z nich by patrně mohly být odstraněny při důslednější 

závěrečné korektuře textu.  

      V subkapitole 1.4.2. Soukromoprávní a veřejnoprávní ochrana není uveden zákon 

č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Autorka se někdy vyjadřuje poněkud neobratně – 

např. na str. 88 …institut rodičovské dovolené zavedla…novela již neplatného 

zákoníku práce č. 155/2000 Sb. K nesprávnému výkladu v 1. odstavci na str. 121 

připomínám, že starobní a invalidní pojištění dělníků nebylo do roku 1918 zavedeno. 

Na str. 129 je uvedeno, že …zaměstnavatel nesmí jakýmkoliv způsobem postihnout 

nebo zvýhodňovat zaměstnance z toho důvodu, že se zákonným způsobem domáhá 

svých práv… Pokud autorka cituje zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, je třeba 

uvést „ve znění pozdějších předpisů“ – např. str. 129 a další. Ve stručném výkladu o 

mateřské dovolené a rodičovské dovolené na str. 136 se autorka nezmiňuje o tom, že 

oba tyto instituty jsou nyní díky systematickému zařazení v zákoníku práce důležitou 

osobní překážkou v práci na straně zaměstnance. Někdy používá autorka dosti 

neobvyklé výrazy např. z titulu svého „lidství“ (str. 177). Na str. 178 chtěla patrně 

uvést …právní úprava zákazu diskriminace… 

 

      Pozitivně je možno ocenit zejména skutečnost,  že autorka vychází z příslušné 

bohaté judikatury Soudního dvora EU i Evropského soudu pro lidská práva.  

       

     



     Přes výše uvedené dílčí výhrady je možno konstatovat, že autorka prokázala 

velmi dobrou znalost zkoumaných otázek i schopnost samostatné tvůrčí práce.  

     Předložená práce v přepracovaném znění splňuje požadavky kladené na rigorózní 

práce Rigorózním řádem Právnické fakulty UK, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

                                                                                             oponent 

 

V Praze dne 18. listopadu  2013 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


