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Autorka

se

ve

své

práci

věnuje

problematice

slaďování

osobního a pracovního života. Jedná se o nadmíru aktuální a
náročné téma. Je třeba vycházet ze schválené Směrnice EU, která
se stane předmětem transpozice do právní úpravy České republiky.
Změnami bude dotčena nejen úprava v zákoníku práce, ale i právní
předpisy sociálního zabezpečení. Práce vyžaduje znalost národní
právní úpravy, potažmo komunitárního práva, a to nejen práva
pracovního, nýbrž i práva sociálního zabezpečení.
Předložená práce sestává z 94 stran textu, včetně obsahu,
úvodu a závěru, je doplněná seznamem použitých pramenů a resumé
v anglickém jazyce. Práce obsahuje kromě úvodu a závěru čtyři
základní

části,

které

jsou

dále

členěny.

Autorka

postupně

vymezuje základní pojmy jako je pracovní doba a doba odpočinku
a dále staví východiska na strategii flexicurity.

Hlavní části

rámcově popisují projevy flexicurity u pracovcní doby a

u

pracoviště. Část čtvrtá rozebírá hmotné zabezpečení při výkonu
práce i při překážkách v práci.

Vyústěním práce je její poměrně

obsáhlý závěr, v němž autorka shrnuje svá zjištění a vyvozuje
náměty de lege ferenda z pohledu flexicurity.
Dílčí hodnocení práce
1. Odborný význam práce
Téma práce je velmi aktuální, zejména v rovině pružnosti
pracovního trhu při zachování ochrany zaměstnance a to zejména
v otázce umožnění souběžného výkonu práce a realizace mateřství
a rodičovství.

Vzhledem k neopomenutelným potřebám praxe je

myšlenka jejího zpracování přínosná. Autorka dává dostatečný
přehled

zkoumané

problematiky,

vychází

z reprezentativního

množství národních i mezinárodních pramenů. S těmito prameny
odborně pracuje. S využitím konceptu flexicurity v zemích EU
dospívá k řešení problémů slaďování de lege ferenda.
2. Způsob zpracování
Výklad

je

věcně

dostatečný,

komplexní,

pokrývající

vytyčenou problematiku. Poznámkový aparát je dobře využíván,
stejně jako prameny. Práce je po jazykové i stylistické stránce
na velmi dobré úrovni, velmi poutavá a čtivá. Ráz práce je
polemický i aplikační.
3. Výsledky práce a její celkové hodnocení
Na základě rozboru zkoumané problematiky se autorka v závěru
práce podrobně zamýšlí nad směřováním české právní úpravy a
nastiňuje

vhodnost

dalšího

legislativního

vývoje.

Práce

neopomíjí ani aktuální situaci a přijímaná legislativní opatření
v podpoře rodin s dětmi. Jistou výhradou snad může být místy
spíše sociologický než právní pohled. Na druhou stranu autorka
se

nezdráhá

prezentovat

přímo

úpravami

paragrafového

znění

(např. stať 4.2.4.1.). Shodnost práce ve srovnání s ostatními
pracemi dle protokolu ze dne 27.4.2020 nepřesahuje 5%.
4. Klasifikace práce
Práci lze hodnotit známkou výborně. V rámci obhajoby by

autorka

měla nastínit vlastní představy řešení rodičovské dovolené i
další péče o děti, stejně jako vytvoření podmínek pro předškolní
péči o děti v dětských skupinách.
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