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1.

Lucie Balvínová
Sladění pracovního a rodinného života
67 stran vlastního textu, 136 216 znaků včetně mezer
15.4.2019

Aktuálnost (novost) tématu
Téma posuzované práce je aktuální a důležité nejen v právní teorii, ale i v praxi, je
předmětem zvýšeného zájmu především mladých rodin.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Zpracování náročného tématu vyžadovalo od autorky především prostudování příslušných
českých právních předpisů i legislativy EU vztahující se k tématu. Autorka vycházela
zejména z medody deskriptivní, dále z metody interpretační analýzy a rovněž z metody
komparační.

3.

Formální a systematické členění práce
Práce je systematicky rozdělena do úvodu, šesti kapitol, které jsou dále vnitřně členěny, a
závěru. Obsahuje též abstrakt v češtině a angličtině. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují,
práce je přehledná.

4.

Vyjádření k práci
Diplomantka nejprve věnuje pozornost současné evropské rodině a sladění profesního a
rodinného života jako sociálnímu problému. Zajímavý je výklad o vývoji
pojímání postavení rodiny ve společnosti až do současnosti jako „doby postmoderní“ (str.
8). Autorka se zaměřuje rovněž na specifika slaďování pracovního a rodinného života ve
vybraných zemích EU.
Těžiště práce spočívá ve 3. a 4. kapitole, v nichž autorka analyzuje právní úpravu umožňující
sladění pracovního a rodinného života v oblasti pracovního práva a práva sociálního
zabezpečení. Zabývá se především flexibilními formami zaměstnání. V 5. kapitole se
autorka zaměřuje na řešení genderové otázky – společenský konsensus.
V závěru diplomantka shrnuje hlavní poznatky a myšlenky, ke kterým při analýze zvoleného
tématu dospěla. Uvádí, že „Ke změnám pohledu na gender bude docházet postupně, příklady
z jiných zemí mohou být dobrou inspirací, ale nelze je prosazovat násilně, bez ohledu na
zažité tradice a konkrétní situaci a reálné možnosti“ (str. 67). S tímto názorem lze jistě
souhlasit.
Zvolené téma je zpracováno velmi dobře a zajímavě, což platí zejména o prvních dvou
kapitolách. V následujících kapitolách se autorka nevyhnula některým dílčím nedostatkům
věcným i formálním. Např. na str. 32 uvádí … pokud je těhotná žena přeřazena na jinou
práci …, na str. 34 se zmiňuje o vyhlášce MPSV stanovící zákaz prací ženám v souvislosti
s mateřstvím. Na str. 36 uvádí „Peněžitá pomoc v mateřství obecně označovaná též jako
mateřská dovolená“, na str. 37 píše o zavedení nové dávky, tzv. otcovské dovolené, znovu o
zavedení otcovské dovolené píše na str. 38, tam také o rodičovské dovolené do tří až čtyř let
věku dítěte.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

Cíl práce – „Popsat a analyzovat legislativu
umožňující sladění pracovního a rodinného života
platnou v České republice a komparovat ji se situací
ve vyspělých zemích EU“ byl úspěšně a komplexně
naplněn.
K posuzované práci byl dne 17.4.2019 vygenerován
Protokol o kontrole na plagiáty, podle něhož počet
podobných dokumentů je 500 a nejvyšší dosažená
míra podobnosti je nižší než 5%. Jde tedy o původní
práci.
Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé
kapitoly na sebe logicky navazují, práce je přehledná.
Autorka vychází z odborné literatury časopisecké i
knižní a z dalších informačních zdrojů. Uvážlivě
s nimi pracuje a řádně je cituje.
Diplomantka věnovala náležitou pozornost všem
důležitým otázkám zvoleného tématu, k řadě z nich
zaujala svá vlastní stanoviska.
K úpravě textu nemám žádné připomínky.

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a stylistická úroveň jsou velmi dobré.
6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Během obhajoby by měla diplomantka vysvětlit dílčí nedostatky uvedené v tomto posudku.

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Práci doporučuji k obhajobě.
Velmi dobře.

V Praze dne 19.6.2019
Prof. JUDr. Věra Štangová, CSc.
vedoucí diplomové práce

