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Nejprve je na místě předeslat, že Mgr.Denisa Diepoldová je absolventkou 

magisterské studium práv. Právě díky této své kvalifikaci se mohla pustit do 

právní analýzy role veřejného ochránce práv v prosazování rovnosti žen a mužů 

jak v koncepci, tak v realitě. Není jistě třeba zdůrazňovat, že dosavadní studie 

instituce ombudsmana tuto specifikaci problematiky rovného zacházení 

ponechávaly stranou a lze tedy jen vítat, že se diplomandka rozhodla využít 

obou svých nabytých odborností. Je na místě přiznat, že posouzení právních 

analýz přenechávám oponentskému posudku a zaměřuji se zde především na 

otázky koncepce, struktury a řemeslného provedení diplomové práce, jakož i na 

otázky související s genderovou perspektivou. Z těchto hledisek jsem také práci 

vedla, což ale znamená, že veškerou právní problematiku zpracovala Denisa 

Diepoldová zcela samostatně. 

 

Institut veřejného ochránce práv zkoumá jako Equality Body a výzkumná otázka 

zní, zda je úprava Equality Body v České republice dostatečná a instituce plní 

svůj účel, a to především v oblasti genderové rovnosti. Na straně 8 (konec 

Úvodu) je zformulována sada precizně položených výzkumných podotázek. 

Teoretický rámec tvoří základních pojmy a koncepty související s rovným 

zacházením a zákazem diskriminace. Je zde dále vymezena instituce a činnost 

veřejného ochránce práv. Dlužno říci, že tato část je převážně obecně právnická, 

ale genderová perspektiva je průběžně pojednávána s využitím jak českých 

(Koldinská, B. Havelková), tak zahraničních (MacKinnon) zdrojů. Diskuse 

k pojmům pohlaví a gender se opírá víceméně o Renzetti/Curran. Celkově je 

teoretická část sepsána suverénně, s bohatým poznámkovým aparátem.  

 

Analytická část obsahuje právní rozbor trojího druhu. Zprvu je provedena 

procedurální analýza antidiskriminačních norem, tj. způsob jejich přijímání, 

minulá, současná i navrhovaná úprava. Následuje institucionální analýza 

českého Equality Body a jeho působení v oblasti rovných práv. Tato analýza je 

popisem funkcí jednotlivých institucí a jejich návazností, a je zaměřena na 

situaci v ČR. Zajímavý je například kritický rozbor působení Oddělení pro rovné 

zacházení jak z obecného, tak z genderového pohledu (mj. jazyk). Třetí část 

představuje hmotněprávní analýza vybraných případů řešených veřejným 

ochráncem práv.  Na tomto místě je třeba podotknout, že původní koncepce 

práce se měla zaměřit právě na tuto kazuistiku a měla sledovat míru zájmu o 

genderovou problematiku, míru profesionality a důslednosti jejího řešení a 

podobně. Případů pro analýzu se však našlo až nečekaně málo – tuto okolnost a 



zároveň kritéria sestavení vzorku nechť autorka u obhajoby blíže vysvětlí. 

Rozebírá historii tří podnětů, které úřad řešil, a to velmi zevrubně.  Kritická 

analýza přitom pracuje s celou šíří právního rámce, připraveného v předchozích 

částech textu. Analýzy jsou navíc provedeny velmi metodicky a přehledně. 

V neposlední řadě autorka na základě zjištění navrhuje opatření jak v právní 

úpravě, tak v praxi. 

 

Celkově se jedná o velmi rozsáhlou, precizně provedenou práci, sepsanou věcně, 

logicky a kriticky, i když její velká část nemohla než skládat informace 

z různých zdrojů a může působit příliš popisně.  Za podstatné však považuji 

schopnost autorky důsledně držet linii výkladu vzhledem k cíli práce, což 

nakonec prokázala  v aplikaci na konkrétní kauzy. 

Tuto práci hodnotím jako nadstandardní, i když do značné míry v rámci KGS 

specifickou, doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně. 
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