
Hodnocení

diplomové práce Barbory S t e h l í k o v é

“Umělecká, kulturní, reklamní a sportovní činnost dětí“

Práce odevzdána: 21.12.2011

     Předložená práce o  rozsahu 64 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu,  

pěti  kapitol,  které jsou  dále  vnitřně  členěny, a závěru. Obsahuje též resumé 

v angličtině.

     Autorka nejprve podává výklad o historickém vývoji právní úpravy dětské práce 

na území Českých zemí a dále se zaměřuje  na  úpravu dětské práce v mezinárodním 

právu, především na příslušné dokumenty Organizace spojených národů, Mezinárodní 

organizace práce a Rady Evropy.  Třetí kapitola je  věnována úpravě dětské práce 

v právu Evropské unie.  Těžiště práce spočívá ve čtvrté, nejrozsáhlejší kapitole, v níž 

diplomantka rozebírá současnou právní úpravu umělecké, kulturní, sportovní a 

reklamní činnosti dítěte v České republice.  V poslední kapitole je učiněn krátký 

exkurs do právní úpravy ochrany dětské práce ve Francii.

      V závěru  autorka hodnotí zkoumané otázky a upozorňuje na některé jejich 

problémy – např. si klade otázku, zda jsou úředníci Krajské pobočky Úřadu práce 

v rámci řízení o žádosti o povolení pro konkrétní činnost konkrétního dítěte skutečně 

schopni posoudit možné negativní dopady na psychický či fyzický vývoj dítěte a zda 

se nejedná pouze o administrativní proceduru, kdy skutečný vliv na dítě není vůbec 

zkoumán, což je jistě závažný problém. Provádí i dílčí srovnání s příslušnou právní 

úpravou ve Francii. V samotném závěru autorka zdůrazňuje, že zákonodárce má 

pouze omezené možnosti, jak zájmy dítěte ve vztazích podobných pracovním chránit, 

úloha péče o zájmy dítěte zůstává stále svěřena jeho rodičům. S tímto názorem lze 

jistě souhlasit.



     Systematické  členění textu je vhodné,  jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují a jsou vzájemně provázané, práce je přehledná. Autorka vychází z dosti 

rozsáhlého okruhu odborné literatury časopisecké i knižní, české i zahraniční. Uvádí   

ji v seznamu použité literatury a  v textu s ní dobře pracuje.

     Zvolené téma je aktuální a důležité, předmětem kvalifikačních prací však často 

nebývá. Z úrovně textu je zřejmé, že autorka přistoupila k jeho zpracování  s velkým

zájmem a potřebnými znalostmi.  Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné 

ani formální. Zvolené téma bylo zpracováno komplexně a úspěšně, práce je zdařilá.

         Závěrem konstatuji, že předložená práce plně odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.  
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