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„Péče o zaměstnance“ 

 

 Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a aktuální nejen z hlediska 

současného, ale i budoucího legislativního vývoje. 

  

 Text rigorózní práce (o rozsahu 130 stran), rozdělila autorka (kromě úvodu a 

závěru ) do šesti kapitol dále zpravidla podrobněji členěných.  

První z nich stručně nastiňuje historický vývoj právní regulace pracovních 

podmínek zaměstnanců a péči zaměstnavatelů o ně na území dnešní ČR od 

středověku až po současnost.  

Druhá kapitola se obecně zabývá pojmovým vymezením institutu péče o 

zaměstnance, který zkoumá z různých aspektů.  

Kapitoly třetí a čtvrtá se obsahově zaměřují na prameny právní úpravy, a to 

nejdůležitější dokumenty práva mezinárodního, legislativu Evropské unie a 

vnitrostátní právní předpisy vztahující se k tématu.. 

Stěžejní část práce představuje kapitola pátá obsahující detailní analýzu 

platné právní úpravy péče o zaměstnance v zákoníku práce. V rámci této kapitoly se 

autorka mimo jiné věnuje právní regulaci zvláštních pracovních podmínek 

zaměstnankyň, mladistvých a zejména osob se zdravotním postižením, u nichž 

podrobně rozebírá ekonomické i administrativní nástroje sloužící k zvyšování jejich 

zaměstnanosti dle zákona č. 435/2004 Sb. 

Obsahově velmi zajímavá je šestá kapitola, která uvádí přehled 

zaměstnaneckých výhod (benefitů) včetně jejich vazeb na oblast daňovou. K 

hodnocení významu jednotlivých benefitů a efektivity jejich poskytování využila 

autorka výsledky vlastního průzkumu provedeného v několika vybraných obchodních 

společnostech a státních institucích.  

V samotném závěru práce autorka hodnotí právní úpravu předmětné 

problematiky a upozorňuje i na různé podoby její praktické aplikace u jednotlivých 

zaměstnavatelů. 

 



 

 Lze konstatovat, že způsob zpracování předložené rigorózní práce svědčí o 

skutečném zájmu autorky o zvolené téma, které je pojato v širších souvislostech,  a 

v němž se kromě aspektů pracovněprávních uplatňují i aspekty finančního, zejména 

daňového práva. 

 

 Po stránce formální je elaborát zpracován na adekvátní úrovni. Má přehlednou 

strukturu s logickou provázaností jednotlivých kapitol a obsahuje všechny stanovené 

součásti. Také z hlediska věcného je rigorózní práce zpracována pečlivě a 

nevykazuje závažnější nedostatky. Pokud se v textu vyskytují, mají spíše povahu 

drobných nepřesností (s. 68 – ochranná lhůta) či neobratných formulací ( s. 2 – 

rigorózní práce přináší průřez nejdůležitějšími dokumenty). 

 

 Celkově je však možno konstatovat, že autorce se podařilo vybrané téma 

úspěšně zvládnout i obsahově vyčerpat a dosáhnout cíle stanoveného jako nastínění 

problematiky péče o zaměstnance a zhodnocení platné právní úpravy a jejího 

uplatňování v praxi, zejména v podobě zaměstnaneckých benefitů. Elaborát lze 

vzhledem k výše uvedenému považovat za zdařilý. 

 

Předložená rigorózní práce splňuje požadavky stanovené Rigorózním řádem 

Právnické fakulty, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Navrhuji, aby rigorozantka v rámci diskuse při obhajobě uvedla, který ze 

zkoumaných benefitů je zaměstnanci nejvíce oceňován a který se naopak 

v současné době jeví jako nejméně atraktivní. 
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