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Posudek vedoucího rigorózní práce: 

Josef Vošmik : Harmonizace rodinného a pracovního života 

s podtitulkem Reflexe závazků práva EU v činnosti vlády ČR 

Volba tématu: 

Je to velmi aktuální téma v popředí zájmů evropských států i Evropské unie. Je to ze 

jeden ze stěžejních oblastí diskuzí o rovných příležitostí. Řada členských zemí EU 

již připravila řadu změn v zákonech o zaměstnání a o pracovní smlouvě, aby 

umožnily částečné zaměstnání rodičů a tím umožnily lepší soulad rodinného a 

pracovního života. ČR zatím otálí. 

Struktura práce: 

Práce je rozdělena do 4 částí, které spolu logicky souvisí a logicky jedna z druhé 

vyplývá. 

První část je zaměřena na základní teoretické aspekty zvoleného tématu. 

Druhá část pojednává o mezinárodním kontextu daného tématu. 

Část třetí pojednává o aktivitách českých vlád a částečně i platné legislativy. 

Závěrečná čtvrtá část logicky završuje celý text komparací práva EU s činností 

českých vlád, z čehož vyvozuje příslušné závěry a doporučení. 

Práce je velmi dobře strukturovaná. 

Hodnocení obsahu: 

Autor velmi pečlivě prostudoval dostupnou literaturu a analyzoval ji. Při konfrontací 

citovaných autorů zaujímá jasná stanoviska a dobře je věcně argumentuje. 

Ač nemá právní vzdělání jeho analýza a reprodukce logiky právních předpisů je 

výborná. Na rozdíl od profesních právníků vkládá do svých analýz velmi citlivě i 

sociální pohledy. 
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Celá práce poskytuje dostatek věcných argumentů pro závěr "hlavní příčinou obtíží 

při snahách pracujících rodičů o sladění jejich různorodých aktivit a potřeb absence 

příslušné právní opory v ČR, nýbrž omezená možnost praktického vymáhání a 

prosazování platného práva v praxi. " 

Nic méně lze autoru vytknout, že při analýzách mezinárodních předpisů 

nedostatečně zohlednil "princip subsidiarity', který v oblasti rodinného práva platí. To 

by vysvětlilo např., určitou zdrženlivost v sekundárních předpisů EU. Pak bychom 

mohli dojít k závěru, že EU šla ve své regulaci až na samotný kraj svých kompetencí. 

Pro úplnost historického pohledu by asi bylo vhodné analyzovat skutečnost, že dělba 

rolí a segregace vdaných žen je produkt feudalismu (šlechta) a industrializace 

(buržoasie). V původní rodině a dnes i v rodinných hospodářstvích Asie a Afriky 

manželé spolu s dětmi jsou jedinou pracovní silou v naturálně hospodařícím 

zemědělství a nemají problém z antagonismu rodinných a pracovních povinností. 

Tento pohled by jistě obohatil některé analýzy v této jinak výborné práci. Tato 

okolnost by mohla být projednána při obhajobě. 

Hodnocení po formální stránce: 

Všechny požadavky na rigorosní práce byly splněny. Autor použil téměř veškerou 

dostupnou relevantní literaturu, i zahraniční prameny v originále. Rozsáhle pracoval 

s informacemi z internetu. 

Závěr: 

Práci hodnotím jako výbornou. 
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