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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Jméno diplomantky: Zuzana Šenoldová 

Téma a rozsah práce: Rodičovská dovolená jako nástroj slaďování osobního a profesního života 

v ČR a v Švédsku, 72 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 11.12.2013 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť se jedná o v současné 

době velmi diskutovanou problematiku, a to jak na evropské, tak i na vnitrostátní úrovni.  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je středně náročné na teoretické znalosti, autorka tyto znalosti 

prokázala.  

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury i národní legislativy v původním jazyce 

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci samostatně, téma 

konzultovala opakovaně s vedoucí diplomové práce  

- Logická stavba práce – diplomová práce je členěna kromě úvodu a závěru do pěti kapitol. 

V úvodu autorka vymezuje základní pojmy, osvětluje právní úpravu v EU. Následně se 

věnuje právní úpravě v ČR a ve Švédsku, které v poslední kapitole práce srovnává 

s ohledem na slaďování profesního a osobního života.  

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje použité 

prameny 

- Hloubka provedené analýzy – autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, i když je třeba 

práci vytknout, že místy zůstává na povrchu a spíše popisuje právní úpravu. Na druhou 

stranu upozorňuje na nedostatky české úpravy a navrhuje, kterými částmi úpravy švédské 

by bylo možné se inspirovat. 

- Úprava práce – práce je standardně upravena 



2 

 

- Jazyková a stylistická úroveň – dobrá 

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování 

diplomových prací 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – zásadních připomínek nemám. Přesto 

upozorňuji na některé nedostatky v práci, které by bylo vhodné vysvětlit při obhajobě, resp. 

se vyjádřit k následujícím doplňujícím otázkám: 

 v kapitole o právní úpravě v rámci EU autorka zcela pomíjí judikaturu SDEU, která je velmi 

zajímavá a podnětná, bylo by vhodné alespoň některá rozhodnutí zmínit při obhajobě 

 komparativní kapitola možná bývala mohla být o něco rozsáhlejší, snad na úkor kapitol, 

které právní úpravu popisují, místo aby jí srovnávaly 

 na str. 36 autorka pléduje pro zavedení pozitivních opatření – která má na mysli? 

 na str. 62 označuje skandinávské státy jako státy blahobytu (welfare state) – bylo by vhodné 

pojem welfare state uvést na pravou míru.  

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

7. Navržený klasifikační stupeň – výborně až velmi dobře, dle výsledku obhajoby 

 

V Praze dne 21.1.2014 

 

 

doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

vedoucího diplomové práce 


