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Autor 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 je 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 64 stran textu, včetně obsahu,
úvodu

a

závěru,

je

doplněná

seznamem

použitých

zdrojů

a

abstraktem v českém a anglickém jazyce. Práce obsahuje kromě
úvodu a závěru pět základních částí, které jsou dále členěny.
Autor se v prvé části věnuje vývoji pojetí pracovního práva a
nahlížení na něj až do současnosti. V části druhé autor vymezuje
a blíže se zabývá instituty pracovního práva, které jsou určující
pro strategii slaďování. V části třetí autor nastiňuje praktický
model realizace strategie slaďování a dále staví východiska na
strategii flexicurity.

V části čtvrté je rozebrán vliv pandemie

Covid-19 na aplikaci skloubení osobního a pracovního života,
zejména na případu distanční práce. Část pátá nastiňuje možné
postupy

de

lege

ferenda.

Obsáhlejší

závěr

má

hodnotící

i

rekapitulační podobu.
Způsob vedení práce svědčí o samostatné práci autora, práce
byla dne 27. ledna 2022 podrobena elektronickému posouzení míry
shody, která nepřevyšuje 1%.

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.
2. Způsob zpracování
Výklad

je

věcně

dostatečný,

vytyčenou problematiku.

komplexní,

pokrývající

Autor dává solidní přehled zkoumané

problematiky, vychází z nikoliv širokého, avšak akceptovatelného
množství

národních

převažují

spíše

díla

i

mezinárodních
zaměřená

pramenů.

ekonomickým

a

V pramenech
sociologickým

směrem.
Poznámkový aparát není vždy dobře formálně využíván, stejně
jako prameny.

Při uvádění kolektivních děl, zejména učebnic,

nejsou vždy uváděni autoři díla, toliko autor textu, na nějž
diplomant odkazuje (např. pozn. Č. 118 str. 28). Práce je jinak
po jazykové i stylistické stránce na odpovídající úrovni a je
velmi poutavá a čtivá. Ráz práce je převážně aplikační (zejména
část třetí str. 44 a n).
3. Výsledky práce a její celkové hodnocení
Na základě rozboru zkoumané problematiky se autor v páté části
práce zamýšlí nad směřováním české právní úpravy a nastiňuje
další náměty de lege ferenda. Práce neopomíjí ani aktuální
situaci a přijímaná legislativní opatření při řešení pandemie
Covid-19, které mají ve svých důsledcích vliv na skloubení
rodinného a pracovního života.

Práci by prospěl bližší rozbor

a zamyšlení nad některými instituty, např. práce z jiného místa.
Na

druhou

stranu

vyzdvihnout

lze

modelový

popis

praktické

aplikace slaďování osobního pracovního života v části třetí.

4. Klasifikace práce
Práci lze hodnotit známkou velmi dobře. V rámci obhajoby by
autor měla nastínit vlastní představy řešení rodičovské dovolené
i další péče o děti v případě péče druhého rodiče.
V Praze dne 15.3. 2022
Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., vedoucí práce

