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Předložený elaborát je zpracován na důležité a aktuální téma týkající se  

právní úpravy  činnosti dětí v uvedených oblastech, kde je její výkon považován za 

společensky žádoucí. 

Text diplomové práce o rozsahu 64 stran je (kromě  úvodu a závěru)   

rozdělen do pěti částí dále  podrobněji členěných. První z nich je věnována vývoji 

právní regulace pracovních podmínek dětí na území dnešní ČR. V další kapitole 

autorka charakterizuje činnost důležitých mezinárodních organizací zabývajících se 

ochranou dětí a mladistvých a uvádí  jejich nejvýznamnější dokumenty. V navazující 

kapitole třetí pak zmiňuje i legislativu Evropské unie věnovanou ochraně mladých lidí 

při  pracovní činnosti, zejména směrnici Rady č.94/33/ES..  Stěžejní část elaborátu 

představuje kapitola čtvrtá  obsahující  podrobnou analýzu  platné úpravy výkonu 

umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte  v právním řádu ČR. 

V jednotlivých subkapitolách této části se autorka zabývá i náležitostmi žádosti o 

povolení k činnosti dítěte, řízením o vydání tohoto povolení,  řízením o zákazu 

výkonu této činnosti a úpravě náhrady škody při ní vzniklé. V závěrečné páté části 

práce diplomantka  srovnává současnou českou legislativu vztahující se k činnosti 

dětí ve výše zmíněných oblastech s právní regulací ve Francii  z hlediska závazků 

vyplývajících z mezinárodního práva a legislativy EU.  V samotném závěru práce 

autorka na základě poznatků, k nimž v práci dospěla, hodnotí současnou právní 

úpravu a upozorňuje na některé  nedostatky při jejím uplatňování v praxi.. 

Lze konstatovat, že  stanovený cíl - poskytnout komplexní přehled o aktuální 

právní úpravě umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte na území 

dnešní ČR v kontextu historického vývoje i úpravy mezinárodního a evropského 

práva se autorce v rámci předložené diplomové práce podařilo velmi dobře zvládnout 

a obsahově vyčerpat. 



Práce má přehlednou strukturu s logickou provázaností jednotlivých kapitol. 

Diplomantka při zpracování vycházela z širokého okruhu odborné literatury, kterou 

uvážlivě využívá a vždy správně cituje.

Také po stránce obsahové je elaborát zpracován precizně a nevykazuje 

zásadní nedostatky. Pouze výjimečně se v textu vyskytují drobné nepřesnosti (např. 

způsobilost k pracovněprávním vztahům – str.13). Celkově práce svědčí o hlubším 

zájmu autorky o předmětnou problematiku a lze ji považovat za velmi zdařilou.

Vzhledem k výše uvedenému je možno celkově konstatovat, že předložená 

diplomová práce  odpovídá stanoveným požadavkům, a proto  d o p o r u č u j i  její 

obhajobu.

Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě blíže pohovořila o 

svých poznatcích a návrzích de lege ferenda uvedených v závěru práce.
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