
Hodnocení 

 diplomové práce Venduly Šeflové 

 „POSTAVENÍ ŽEN V PRACOVNÍM PRÁVU“ 

 

     Předložená  práce o rozsahu 72 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu, 

šesti kapitol, které jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též přílohy 

vztahující se k tématu. 

 

     Diplomantka se nejprve zaměřuje na vývoj postavení ženy ve společnosti a poté 

vymezuje pojmy, se kterými dále pracuje.  Třetí kapitola je věnována mezinárodní 

ochraně žen – zejména dokumentům Organizace spojených národů, Mezinárodní 

organizace práce a Rady Evropy a následující kapitola pak právní úpravě vztahující se 

k postavení žen v primárním a sekundárním právu Evropské unie a rovněž příslušné 

judikatuře Evropského soudního dvora, resp. Soudního dvora EU. V páté kapitole se 

autorka zabývá diskriminací na základě pohlaví v českém pracovním právu a v šesté 

postavením žen v Rakousku.. Při přípravě diplomové práce autorka vhodně využila 

studijního pobytu v Rakousku v rámci programu Erasmus. 

 

      V závěru diplomatka hodnotí postavení žen nejen v pracovním právu, ale v celé 

společnosti. Uvádí, že jde o problematiku dynamickou, která se stále vyvíjí, s čímž lze 

jistě souhlasit. 

 

     Systematické členění  textu je vhodné, jednotlivé kapitoly jsou vzájemně 

provázané a logicky na sebe navazují. Diplomantka vychází z rozsáhlého okruhu 

odborné literatury české i zahraniční, kterou uvádí v seznamu použité  literatury, 

v textu s ní uvážlivě pracuje a odkazuje na ni.  

 

     Zvolené téma je zajímavé a důležité. Z úrovně textu je zřejmé, že autorka 

přistoupila k jeho zpracování s hlubokým zájmem a rozsáhlými znalostmi.  

 



       Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, je velmi zdařilá.  

Diplomantka věnuje náležitou pozornost nejen české úpravě postavení žen 

v pracovním právu, ale i příslušným dokumentům mezinárodního a unijního práva a 

rovněž judikatuře ESD/SDEU. K jednotlivým problémům zaujímá svá vlastní správná 

stanoviska. 

 

     Zvolené téma bylo zpracováno komplexně a úspěšně, diplomantka prokázala jeho 

výbornou znalost. 

  

      Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce. K obhajobě  ji doporučuji.  

  

 

 

 

 

Doc. JUDr. Věra Štangová, Csc. 

                                                                                   vedoucí diplomové práce                                                                                                                                           

 

V Praze, dne 25.února 2013 

 

 

 

 

 


