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Diplomová práce Dominiky Otrošinové Soudobá tendence rozšiřování výkladu 

ústavního principu rovnosti a zákazu diskriminace zevrubně pojednává o aktuálních trendech 

v pojímání ústavního principu rovnosti a zákazu diskriminace.  

Vychází od pojmu právního a ústavního principu (kap. 1.1) a od různých pojetí rovnosti 

(kap. 1.2), dále se zabývá historií právní úpravy rovnosti a zákazu diskriminace v národním, 

mezinárodním a evropském právu (kap. 2.1 a 2.2), tendencí k rozšiřování výkladu zákazu 

diskriminace, a to cestou normotvorby i judikatury (kap. 2.3 a 2.4). Všechny tyto přípravné 

pasáže jsou zpracovány důkladně, se znalostí teorie i praxe a s oporou v četných pramenech a 

literatuře.  

Klíčová třetí kapitola shrnuje a kriticky zkoumá jednotlivé právní, politickofilosofické, 

politické a společenské argumenty ve prospěch rozšiřování či naopak nerozšiřování výkladu 

rovnosti a zákazu diskriminace. Tato kapitola je hlavním přínosem diplomové práce a svědčí 

o hlubokém diplomantčině promýšlení dané problematiky, opřeném o rozsáhlou a pestrou 

literaturu.  

Čtvrtá kapitola rozebírá několik aktuálních problémů, na nichž se fenomén rozšiřování 

výkladu zákazu diskriminace silně projevuje. Jsou jimi zneužití antidiskriminačního práva, 

posuzované Evropským soudním dvorem (Věc C-423/15 z 28. 7. 2016, Nils-Johannes 

Kratzer), situační testování prováděné pracovníky Kanceláře Veřejné ochránkyně práv (ústící 

ve známý rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích ze 14. 8. 2015, č. j. 14 C 46/2013-107, k 

diskriminaci Romů při nájmu bytu) a úsilí o rozšíření trestnosti hate speech návrhem novely § 

355 a 356 trestního zákoníku, připravovaným Ministerstvem spravedlnosti. Všechny tyto 

aktuální problémy jsou opět rozebírány s oporou v literatuře a v mezinárodním kontextu.  

Právě diskusi nad klady a zápory rozšiřování trestnosti hate speech ve světle ústavních 

principů a hodnot bych rád věnoval část rozpravy při obhajobě práce.  
Dané téma bylo jistě možno uchopit právnědogmaticky, tedy rozebírat argumentaci 

českých i mezinárodních soudů a způsob, jak zákaz diskriminace aplikují a odůvodňují. 

Diplomantka zvolila širší právně-historicko-společensko-politický pohled na dané téma, což 

je velmi cenné, mj. i díky teoretickému základu i praktické zkušenosti diplomantky v daném 

oboru  

Práce je dostatečně a korektně ozdrojována a vyvarovala se formálních chyb. Svým 

obsahem i rozsahem splňuje požadavky kladené nejen na práci diplomovou, ale rovněž na 

práci rigorózní.  

Doporučuji ji proto k obhajobě, předběžně navrhuji její hodnocení stupněm výborně a 

nabízím ke zvážení, zda neusilovat též o její uznání jako práce rigorózní.          
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