
Abstrakt 
 
 Tato diplomová práce pojednává o problematice diskriminace v rámci 

pracovněprávních vztahů a její právní úpravě, a to z hlediska práva vnitrostátního, 

komunitárního i mezinárodního. Ve své práci nejprve rozebírám diskriminaci 

z obecného hlediska, následně se zaměřuji na konkrétní diskriminační kritérium, kterým 

je věk.  

 Práce se skládá ze sedmi kapitol. První kapitola nastiňuje základní pojmy a dále 

popisuje jednotlivá diskriminační kritéria a formy a druhy diskriminace. V této kapitole 

rovněž nastiňuji pojem a problematiku rovnosti.  

 Druhá kapitola se soustředí na právní úpravu diskriminace v rámci právního řádu 

České republiky. V této kapitole jsou blíže přiblíženy ústavní zákony, zákoník práce, 

Antidiskriminační zákon, zákon o zaměstnanosti a judikatura českých soudů týkající se 

této právní oblasti.  

 Právní úprava diskriminace na mezinárodní úrovni a jednotlivé mezinárodní 

dokumenty významné v rámci boje proti diskriminaci jsou obsahem kapitoly třetí.  

 Kapitola čtvrtá se soustředí na právní úpravu diskriminace na úrovni Evropské 

unie, a to jak z hlediska primárního práva, tak z hlediska práva sekundárního. Těžiště 

této kapitole však leží v antidiskriminační judikatuře Soudního dvora Evropské unie. 

Tato je v práci rozdělena do několika podkapitol podle typové souvislosti judikátů.  

 Kapitola pátá se stručně zaměřuje na antidiskriminační judikaturu Evropského 

soudu pro lidská práva.  

 Od šesté kapitoly se již práce zaměřuje na diskriminaci z hlediska věku. Sama 

šestá kapitola nastiňuje problém věku jako diskriminačního kritéria, vysvětluje pojem 

ageismus, popisuje právní úpravu této problematiky na vnitrostátní a komunitární 

úrovni, stručně se zabývá právní ochranou dětí a mladistvých v pracovněprávních 

vztazích. Tato kapitola se nejvíce zaměřuje na judikaturu Ústavního soudu v návaznosti 

na věkovou diskriminaci.  

 V kapitole sedmé si dovoluji navrhnout některá opatření pro zlepšení situace 

v oblasti diskriminace.  

 Na závěr nutno říci, že diskriminace je v současné době stále přetrvávajícím 

problémem, a to navzdory existence uspokojivé právní úpravy v této oblasti. Důvodem 



jsou neustále přetrvávající předsudky a stereotypní představy lidí o určitých sociálních 

skupinách či jednotlivcích. Z výše uvedeného vyplývá, že diskriminace není problémem 

právním, jako spíše problémem psychologickým a sociologickým.  


