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Oponentský posudek diplomové práce Mgr. Denisy Diepoldové 

 

Veřejný ochránce práv jako orgán pro prosazování rovnosti žen a mužů 

 

 

Denisa Dniepoldová označuje svou práci jako „analytický právní rozbor“. Toto do 

velké míry determinuje metodu i strukturu práce, které se tím liší od společensko-vědních 

prací typických na KGS, je ale standardní z hlediska prací odevzdávaných na právnických 

fakultách v ČR. Myslím, že tento aspekt práce je potřeba mít na paměti, protože bude dost 

klíčový pro hodnocení práce.  

 Prvním dopadem právní metodologie je, že není zcela zjevně položena jasná 

výzkumná otázka. Autorka si nicméně zjevně klade tři cíle pro účely analytické části: provézt 

1) procedurální analýzu antidiskriminačních norem (způsob jejich přijímání, minulá, 

současná i navrhovaná úprava); 2) institucionální analýzu českého Equality Body a jeho 

působení v oblasti rovných práv; 3) hmotněprávní analýzu vybraných případů řešených 

veřejným ochráncem práv („VOP“). Analýzy všech třech oblastí jsou důležité pro 

porozumění aktivit VOP jako Equality Body a jsou tedy dobře vybrány.  

Otazník podle mne nicméně visí nad tím, jestli teoretická část práce dobře připravuje 

půdu pro tyto analýzy, a pokud ano, zda došlo autorkou k dostatečnému propojení 

relevantních úseků teoretické části a analytické části. Podkapitola 1.1 tak například nabízí 

detailní popis pojmů rovnosti, rovného zacházení, rovnoprávnosti, diskriminace, porušení 

rovnosti a porušení rovnoprávnosti (str. 9-21). Jedná se o - sice kvalitní - ale přesto pouhý 

deskriptivní kompilát typologií a pojmů v této oblasti. Podobně je tomu s představením 

právních mezinárodních, evropských a českých právních norem (str. 25-33). Též představení 

instituce veřejného ochránce práv je vzato velmi ze široka a deskriptivně. V této podkapitole 

jsou nicméně určité momenty reflexe, což je třeba hodnotit pozitivně. Například na str. 42-43 

autorka představuje tezi Anny Šabatové o posunu od administrativního pojetí ombudsmanské 

instituce k lidskoprávnímu pojetí. Toto mohl být vhodný moment pro načrtnutí toho, jak 

takováto konceptualizace bude dále použita v druhé části práce. Tento krok již ale autorka 

neučinila. Je možné shrnout, že přestože „teoretická část“ ukazuje zvládnutí a pochopení 

velkého množství materiálů, neplní funkci úzce zaměřené přípravy pro analytickou část. 
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Konečně přemýšlím, zda by podkapitoly 1.3.3 a 1.4.1 nepatřily do části druhé a 

neměly být provázány s institucionální analýzou předloženou v podkapitole 2.2. Jedná se 

totiž již, pokud se nemýlím, o originální právní analýzu autorky.  

Věcně mám u této podkapitoly připomínku k právní argumentaci. Autorka se pouští 

do diskuze podnětů, aniž by zdůraznila zcela zásadní fakt, totiž že podněty lze dle § 10 odst. 

1 podávat v oblastech působnosti stanovených v § 1 odst. 1 a 2 – tedy klasických 

pravomocích veřejného ochránce a nikoli v oblasti působnosti stanovené v § 1 odst. 5, který 

se týká antidiskriminačního práva. Z následujícího textu je sice zjevné, že si je autorka 

rozdílu vědoma, nediskutuje ale hlouběji některé vyvstávající otázky: může podle autorky 

VOP vůbec přijímat antidiskriminační podněty? Jedná o podněty v obecném či v právním 

smyslu? Nebo je třeba rozlišit mezi veřejnými a soukromými subjekty? 

  

 Druhá část práce představuje samotnou analýzu autorky. Je vidět, že bylo zpracováno 

mnoho materiálu, který autorka poctivě prošla. Práce tento materiál představuje a hodnotí. Co 

se týká struktury, kladu si otázku, zda organizace této části podle témat či problémů – nebo 

aspoň jejich předestření v úvodu druhé části – by nebylo bývalo vhodnější. Čtenář není 

textem dostatečně provázen a není zjevné, jestli má analýza nějaký jednotící rámec, nebo 

alespoň jaké jsou přesně otázky kladené v jednotlivých podkapitolách či odstavcích. Určitým 

problémem je, že i v druhé části se práce snaží o plné pokrytí spíše než o hloubkový rozbor - 

toto je opět postup běžný pro právnické výstupy v ČR. 

 Podrobná právní analýza tří „podnětů“, provedená v podkapitolách 2.4.4 až 2.4.6 je 

nicméně excelentní. Myslím, že tato část práce by - po určité úpravě – mohla být vhodná 

k publikaci. Jedním z nutných doplnění by bylo lepší popsání výběru vzorku – byly kauzy 

vybrány namátkou či podle určitého klíče? Zdá se, že autorka (podle mne správně) první dvě 

právní analýzy provedené VOP považuje za problematické a třetí případ je atypický tím, že 

zde diskriminaci namítal muž – bylo toto důvodem pro výběr?  

 

Celkově práci hodnotím jako chvalitebnou, přestože bych v principu nevylučovala 

možnost, že by ji komise na základě ústní obhajoby vyhodnotila jako výbornou.  

 

Pro úplnost je asi vhodné dodat, že toto hodnocení se neopírá jej o mé metodologické 

připomínky. Jsem si totiž vědoma toho, že metodologické otazníky vznesené v předchozím 

textu, nejsou kritikou jen autorky a její práce – jedná se o obecné problémy právní vědy 

v ČR. Měla jsem na jednu stranu pocit, že bylo v tomto posudku správné tyto problémy 
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identifikovat a diskutovat. Na druhou stranu by podle mého bylo nesprávné přičíst je plně 

k tíži autorce. Protože vyjdeme-li z běžných kritérií pro právní produkci, je autorčina práce 

nadprůměrná, pokud ne dokonce výrazně nadprůměrná. Jako takovou ji tedy hodnotím. 

 

 

V Oxfordu, dne 12. června 2014 

 

 

 

JUDr. Barbara Havelková, LL.M., DPhil 


