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Téma rovnosti a zákazu diskriminace patří k často diskutovaným právněteoretickým 

problémům, přičemž tuto diskusi je možno vést v několika rovinách. Autorka se 

v diplomové práci zabývá rozšiřováním výkladu ústavního principu rovnosti, který 

zkoumá jednak z historického hlediska, jednak z hlediska vlivů na výklad principu 

rovnosti a zákazu diskriminace a konečně na příkladech aktuální legislativy a soudního 

rozhodování v České republice. Zpracování tématu nemíří přímo k rozboru ústavní 

úpravy, autorka spíše popisuj ideje a společenský kontext, které vedou k rozšiřování 

výkladu principu rovnosti. Velmi správně přitom identifikuje zejména vnější zdroje 

spočívající v mezinárodním a evropském unijním právu, jež vyžadují relativně široký 

výklad zákazu diskriminace.  

 

Diplomantka v práci upřednostňuje empirický před analytickým přístupem. Základní cíl je 

nejen identifikovat šíři výkladu ústavního principu rovnosti a zákazu diskriminace, ale 

také popsat různé vlivy na soudobé tendence rozšiřování výkladu těchto principů. Práce 

je rozdělena do čtyř částí, což odpovídá autorčině cíli popsat a vysvětlit, jak princip 

rovnosti v současném právu působí.  

 

Struktura práce odpovídá zvolenému cíli, základní pojmy jsou vysvětleny v první kapitole. 

Na ni navazuje popis vlivů rozšiřování výkladu zákazu diskriminace. Třetí kapitola 

shrnuje hlavní argumenty podporující či naopak brání rozšiřování rovnosti v ústavním 

právu. Čtvrtá kapitola pak obsahuje tři tematické studie zaměřené na praktickou aplikaci 

rovnosti a zákazu diskriminace (první se týká aktuální diskuse o zneužití práva v české 

praxi a v rozhodovací činnosti Soudního dvora EU, další pak činnosti Veřejného 

ochránce práv a tzv. situačního testování, a konečně poslední novely trestního zákoníku 

týkající se trestného činu hanobení a podněcování k nenávisti).  
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Po formální stránce k práci nemám zásadních připomínek: rozsah je nadstandardní na 

tento typ kvalifikační práce (106 stran), stejně jako četnost citací (265) a jejich úroveň. 

Autorka pracuje s větším množstvím literatury a judikatury, včetně zahraniční, a dále 

s internetovými zdroji, tak aby podala co nejpřesnější obraz rozšiřování zákazu 

diskriminace. Práce je téměř prosta gramatických chyb. Větší konzistentnost by byla 

vhodná při používání zkratek (např. na str. 25 se dvakrát hovoří o „Listině“, přičemž 

jednou se myslí Listina základních práv a svobod, podruhé Listina základních práv EU). 

Řešením by mohl být například seznam použitých zkratek v úvodu práce. 

 

Rovněž nadprůměrně hodnotím práci po obsahové stránce. To se týká zejména její třetí 

a čtvrté části, které obsahují jednak obecné argumenty pro a proti rozšiřování principu 

rovnosti, jednak příklady z české praxe, kterými diplomantka dokládá své teze. K třetí 

části lze mít drobnou připomínku v tom smyslu, že by diplomantka mohla ke každému 

z představených argumentů připojit vlastní zhodnocení, případně silné a slabé stránky 

tohoto argumentu. K poslední části lze zase namítnout, že by autorka mohla blíže 

ospravedlnit výběr zvolených kauz, tak aby bylo zřejmé, proč jsou reprezentativní a že 

z nich lze vyvodit obecnější závěry.  

 

 

Z pozice oponenta připojuji k předložené práci následující připomínky a otázky:  

 

1. Na str. 12 se domnívám, že diplomantka nepřesně hovoří o právních normách jako 

objektu interpretace, z dalšího textu se jeví, že spíše měla na mysli právní předpisy. 

Obdobně na str. 14 se hovoří o normě nejvyšší právní síly, přičemž se zjevně myslí 

právní předpis nejvyšší právní síly.  

 

2. Na str. 14 se nepřesně hovoří o Všeobecné deklaraci lidských práv jako 

o mezinárodní lidskoprávní smlouvě.  

 

3. Na str. 23 hovoří autorka o pozitivní diskriminaci. Tento pojem je v teorii 

antidiskriminačního práva spíše odmítán, neboť se jedná o contradictio in adiecto – 

pojem diskriminace v sobě zahrnuje nezákonnost, nedovolené jednání. Správnější je 

podle mého názoru hovořit například o pozitivních opatřeních, případně afirmativních 

akcích (viz Bobek, M., Boučková, P., Kühn, Z. (eds.): Rovnost a diskriminace. Praha: 

C.H.Beck, 2007, str. 22 a násl.). 



3 
 

 
4. Jak diplomantka hodnotí praxi situačního testování? Souhlasí s tvrzením, že i osoba 

provádějící situační testování pociťuje diskriminaci a má mít stejný nárok jako jiná 

oběť diskriminace? Při odpovědi je možné zhodnotit výsledek rozhodnutí Okresního 

soudu v Litoměřicích ze dne 14. 8. 2015 sp. zn. 14 C 46/2013, o kterém je v práci 

pojednáváno. 

 
5. Z jakého důvodu je podle autorky širší výčet zakázaných diskriminačních důvodů 

v antidiskriminačním zákoně, než je tomu v Listině základních práv a svobod?  

 
6. Závěrečný dotaz míří k samotnému závěru práce, kde diplomantka uvádí: 

„antidiskriminační zákonodárství však v každém případě čeká mnoho proměn.“ 

S vědomím tendence ke stále většímu rozšiřování výkladu principu rovnosti, existuje 

podle diplomantky nějaká hranice, kam až lze rozšiřovat uplatňování rovnosti 

v ústavním právu?  

 

Předloženou diplomovou práci kolegyně Dominiky Otrošinové považuji za kvalitní, bez 

velkých nedostatků, proto doporučuji diplomovou práci k obhajobě a navrhuji ji 

ohodnotit v případě úspěšné ústní obhajoby známkou výborně. 

 
 
V Praze dne 12. května 2017 
                                                                              
          Pavel Ondřejek 


