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diplomové práce Kateřiny  Š i l e r o v é

“Diskriminace žen v pracovním právu“

Práce odevzdána: 29. března 2011

Předložený elaborát je zpracován na aktuální a závažné téma, kterému je již 

dlouhodobě věnována pozornost na úrovni mezinárodního i evropského práva,  a  na 

které se vzhledem k členství České republiky v EU také intenzivněji zaměřila  naše 

vnitrostátní legislativa.

Text diplomové práce o  rozsahu 76 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 

do šesti částí  dále podrobněji členěných. První z nich stručně nastiňuje historický 

vývoj postavení ženy ve společnosti. Druhá část vymezuje základní pojmy vážící se 

ke zvolenému tématu. V třetí kapitole autorka nejprve charakterizuje  činnost 

významných mezinárodních organizací  v oblasti ochrany lidských práv a uvádí 

důležité dokumenty  mezinárodního práva  obsahující úpravu  rovného zacházení a 

zákazu diskriminace žen a  poté podává přehled geneze uvedených principů a jejich 

úpravu v primární a sekundární legislativě Evropských společenství/Evropské unie. 

K této části jsou v jejím závěru připojeny též vybrané judikáty Evropského soudního 

dvora, týkající se sporů o porušení zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace 

žen. Ve čtvrté části diplomové práce se diplomantka  nejprve věnuje   legislativním 

změnám , jejichž cílem byla  implementace směrnic EU  obsahově zaměřených na 

rovné zacházení s muži a ženami. Zvláštní pozornost pak věnuje zákonu č. 198/2009 

Sb., z hlediska procesu jeho přijímání a zejména jeho významu z hlediska ochrany 

před diskriminací. Účinností  antidiskriminační legislativy v praxi, zejména z aspektu 

uplatňování žen na trhu práce a jejich odměňování v porovnání s muži, se zabývá 

šestá kapitola.  Na ni pak navazuje závěrečná sedmá část  obsahující výsledky 

průzkumu, který  autorka provedla formou dotazníku  zaměřeného na zjišťování  

diskriminace na základě pohlaví (včetně sexuálního obtěžování) u zaměstnanců 

jednoho z pracovišť Policie České republiky.

Lze konstatovat, že autorce se podařilo v rámci předložené diplomové práce 

zvolené téma uspokojivě zvládnout. Zvláště je třeba ocenit průzkum , který autorka 



provedla na základě jí navrženého dotazníku s rozdílně formulovanými otázkami pro 

respondenty (muže a ženy). Práce má přehlednou strukturu a nevykazuje závažné 

obsahové nedostatky. Lze jí však vytknout značné množství opakujících se 

gramatických chyb vyskytujících se i v názvech subkapitol  (4.1 Ústavní rovině, unie

– str.76) nebo neadekvátních formulací  (státní zaměstnavatel – str. 9)

Vzhledem k výše uvedenému lze konstatovat, že předložená diplomová práce  

vyhovuje stanoveným požadavkům , a proto ji  doporučuji k obhajobě.

Navrhuji, aby  autorka v rámci diskuse při obhajobě blíže konkretizovala  svůj 

obecně formulovaný názor  uvedený v závěru (str. 76 poslední věta).
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