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1. V posuzované práci se diplomant zabývá vysoce aktuálním a významným tématem, které 

dlouhodobě patří mezi nejdůležitější otázky mezinárodního práva, práva Evropské unie i 

práva vnitrostátního.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu diplomant prostudoval příslušnou českou i 

zahraniční právní úpravu, odbornou literaturu a rovněž řadu dokumentů mezinárodního práva 

a práva EU – primárního i sekundárního, především antidiskriminační směrnice. Náležitou 

pozornost věnoval i judikatuře Soudního dvora EU, která je ve zkoumané oblasti bohatá.  

 Pokud jde o metody využité při zpracování zvoleného tématu, vycházel autor 

především z metody analýzy, syntézy a z metody komparativní.  

 

3. Cíl práce – „zmapovat současnou právní úpravu rovného zacházení a zákazu diskriminace 

v pracovněprávních vztazích, kriticky ji posoudit a s ohledem na její faktické působení 

v aplikační praxi případně navrhnout její změnu“ byl úspěšně a komplexně naplněn.  

 Z úrovně textu je zřejmé, že diplomat přistoupil ke zpracování zvoleného tématu 

s hlubokým zájmem a rozsáhlými znalostmi.  

 Systematické členění textu je vhodné – je rozdělen do úvodu, 6 kapitol a závěru. 

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vzájemně provázané, práce je přehledná. 

Autor vychází z rozsáhlého okruhu odborné literatury časopisecké i knižní – české i 

zahraniční a z dalších informačních zdrojů. V textu s nimi uvážlivě pracuje a řádně je cituje. 

Práce má bohatý poznámkový aparát.  

 Diplomant jednotlivé problémy důkladně rozebírá a zaujímá k nim svá stanoviska. 

Zajímavý je nejen jeho výklad o současné situaci ve zkoumané oblasti, rozbor příslušné 

právní úpravy, ale také jeho náměty de lege ferenda. V závěru uvádí „...k diskriminaci 



v zaměstnání ve významném rozsahu stále dochází. Diskriminace působí újmu na lidské 

důstojnosti diskriminovaných a dále má za následek nemožnost či nepřiměřenou obtížnost 

nalezení a udržení si vhodného zaměstnání...“ (s. 112). S tímto názorem lze jistě souhlasit. 

Diplomant správně poukázal na skutečnost, že diskriminace negativně působí na lidskou 

důstojnost, která je jedním z nejdůležitějších lidských práv. Charta základních práv EU 

vychází z principu, který chápe důstojnost člověka jako nejvyšší hodnotu.  

 

4. Posuzované práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální. Diplomant 

prokázal výbornou znalost zkoumané problematiky i schopnost samostatné tvůrčí práce. Při 

zpracování zvoleného tématu vhodně využil poznatků získaných při dvou studijních pobytech 

v rámci programu Erasmus.  

 

5. Během obhajoby diplomové práce se může diplomant zaměřit též na nejčastější důvody 

diskriminace v pracovněprávních vztazích v ČR. 

 

6. Předložená práce svým rozsahem i obsahem převyšuje obvyklou úroveň diplomových 

prací, je velmi zdařilá. K obhajobě ji doporučuji. 

 

7. Posuzovanou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  

 

 

V Praze dne 2. 9. 2015             Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

                    oponent 


