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disertační práce JUDr. Olgy Č e p e l o v é

„Institut překážek v práci v českém pracovním právu“

Předložená disertační práce je zpracována na téma  závažné a aktuální  z 

hlediska současného i budoucího  směřování české právní úpravy, zejména 

s ohledem na vývoj příslušné  legislativy EU vztahující se k předmětné oblasti.

Text elaborátu  o  rozsahu 218 stran je  (kromě úvodu a závěru) rozdělen do 

devíti částí dále zpravidla podrobněji členěných. V úvodních kapitolách  autorka 

nejprve  vymezuje pojem základních individuálních pracovněprávních vztahů a jejich 

účastníků a akcentuje význam uplatňování principu rovného zacházení a zákazu 

diskriminace v těchto vztazích. Třetí část uvádí nejdůležitější dokumenty 

mezinárodního práva a práva EU vztahující se k tématu, opět s důrazem na zásadu 

rovného zacházení a rovných příležitostí pro muže a ženy v zaměstnání a povolání. 

Kapitola pátá, která představuje z hlediska obsahu i  rozsahu stěžejní část práce,  

podává podrobnou analýzu platné úpravy překážek na straně zaměstnance , v jejichž 

rámci se autorka detailně věnuje zejména důležitým osobním překážkám v práci. 

Překážkám na straně zaměstnavatele je věnována poměrně stručná část šestá, na 

kterou pak navazuje samostatná kapitola, v níž se autorka zaměřuje na specifickou 

oblast  překážek v práci představovanou povodněmi. Předposlední kapitola 

pojednává o důsledcích překážek v práci na obsah pracovněprávních vztahů.  

Závěrečná část práce obsahuje komparaci právní úpravy Slovenska a Velké Británie 

vztahující se k překážkám na straně zaměstnance. V samotném závěru  práce 

autorka shrnuje hlavní poznatky, k nimž dospěla,  upozorňuje na některé problémy 

platné právní úpravy  a v této souvislosti naznačuje možnosti jejich řešení.

Lze konstatovat, že stanovený cíl -  poskytnout ucelené pojednání o institutu 

překážek v práci, popsat jednotlivá práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance 

stanovené v souvislosti s nimi, naznačit možná řešení nově nastalých situací 

neupravených právním řádem a na tomto základě formulovat určité návrhy de lege 

ferenda - se autorce   v rámci předložené disertační práce podařilo naplnit a zvolené 

téma velmi dobře zvládnout. Elaborát má odpovídající formální a metodickou úroveň.  



Téma je zpracováno přehledně v logicky uspořádaném celku, s potřebným 

poznámkovým aparátem a přehledem použité literatury. 

Z hlediska obsahového svědčí práce o skutečném zájmu autorky o zvolené 

téma,  o velmi dobré znalosti právní úpravy české i zahraniční a  schopnosti 

orientace v ní , včetně legislativy EU v této oblasti. 

Vzhledem k tomu, že jsem své připomínky předávala autorce již v průběhu 

zpracování, nemám  k finální verzi práce  další výhrady a lze ji dle mého názoru 

v této podobě předložit k obhajobě.
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