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Předložený elaborát je zpracován na důležité a aktuální téma, které reflektuje
postavení ženy v individuálních pracovněprávních vztazích z hlediska historického
vývoje i současného stavu právní úpravy. Předmětnou problematikou se autorka
zabývá nejen z aspektů právních, ale i politicko-sociologických.
Text diplomové práce o rozsahu 72 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen
do šesti částí dále podrobněji členěných.
V první z nich se autorka zaměřuje na vývoj postavení žen ve společnosti,
zejména z hlediska možnosti jejich vzdělávání a pracovního uplatnění na území
dnešní ČR od 19. století až po současnost. Druhá kapitola vymezuje základní pojmy
vztahující se k tématu (rovnost, diskriminace, zásada rovného zacházení). Ve třetí
kapitole diplomantka charakterizuje činnost významných mezinárodních organizací a
uvádí jejich stěžejní dokumenty týkající se postavení žen. Navazující kapitola čtvrtá
je zaměřena na legislativu EU týkající se rovných příležitostí a rovného zacházení
v oblasti pracovního uplatnění a ochrany zaměstnankyň těhotných a pečujících o
děti. V této souvislosti autorka uvádí též vybrané judikáty Evropského soudního
dvora /Soudního dvora Evropské unie.
Pátá kapitola diplomové práce je věnována zákazu diskriminace na základě
pohlaví v českém právním řádu. Diplomantka zde zkoumá postavení žen na trhu
práce, úpravu zvláštních pracovních podmínek žen a uplatňování zásady rovného
odměňování mužů a žen.
V závěrečné šesté kapitole se autorka zabývá zaměstnaností žen v Rakousku
a charakterizuje rakouskou antidiskriminační legislativu v oblasti pracovněprávních
vztahů, včetně vybrané judikatury.
V samotném závěru práce diplomantka shrnuje hlavní poznatky, k nimž
dospěla, a upozorňuje na některé problémy týkající se zejména důsledného
uplatňování zásad rovného zacházení s muži a ženami a zákazu diskriminace
z důvodu pohlaví v praxi.

Je možno konstatovat, že autorce se podařilo v rámci předložené diplomové
práce zvolené téma velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat. Z hlediska
formálního se elaborát vyznačuje přehlednou strukturou s logickou provázaností
jednotlivých kapitol. Zkoumanou problematiku vhodně doplňují grafy a tabulky
uváděné v přílohách. Diplomantka při zpracování vycházela z širšího okruhu odborné
literatury, kterou uvážlivě používá a řádně cituje.
Také po stránce obsahové je předložený elaborát zpracován precizně a
nevykazuje podstatnější nedostatky. Pokud se v textu vyskytují, mají spíše povahu
nepřesností (např. s.51 – výpověď uvedeným kategoriím nelze dát z důvodu § 52
písm. b/, s.58 – zákon č. 1/1992 Sb. byl zrušen již k 1.1.2007, zákon č. 143/1992 Sb.
v současné době upravuje už jen odměňování vojáků z povolání).
Vzhledem k výše uvedenému je možno celkově konstatovat, že předložená
diplomová práce odpovídá stanoveným kriteriím, a proto d o p o r u č u j i její
obhajobu.
Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě blíže vysvětlila svůj
názor formulovaný na základě porovnání situace zaměstnaných žen v Rakousku a v
ČR, že „inspirací pro Českou republiku by mělo být umožnění práce na částečný
úvazek a prosazování ostatních alternativních forem pracovního poměru“ (s.72).
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