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1. Předložený elaborát je zpracován na důležité a aktuální téma týkající se  právní 

úpravy  činnosti dětí v uvedených oblastech, kde je její výkon považován za 

společensky žádoucí.  

 

2 . Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci  nejen v českém 

právním řádu, ale též v příslušných dokumentech mezinárodního práva i legislativě 

Evropské unie. 

Při zpracování diplomové práce byly využity zejména metody deskripce, analýzy a 

syntézy . 

 

3. Stanovený cíl „podrobně rozebrat současnou úpravu ochrany dětské práce 

v České republice s důrazem především na zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti“ 

se autorovi podařilo v rámci předloženého elaborátu splnit a téma velmi dobře 

zvládnout. 

Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností 

jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané součásti. Pozitivně lze hodnotit 

též zařazení příloh, které vhodným způsobem doplňují zkoumanou problematiku. 

Autor vycházel z odpovídajícího okruhu odborné literatury, právních předpisů a 

dalších zdrojů, které  velmi pečlivě cituje, a  prokázal schopnost samostatné práce 

s uvedenými odbornými prameny. 

Práce  postihuje vývoj ochranného zákonodárství vztahujícího se k dětské práci i 

úpravu de lege lata.  Je obsahově zaměřena především na analýzu české právní 

úpravy, kterou porovnává s příslušnými úmluvami mezinárodního práva, kterými je 

Česká republika vázána, a s legislativou Evropské unie v předmětné oblasti. 

Diplomant se však neomezuje pouze na výklad jednotlivých ustanovení, ale  



předkládá vlastní názory na zkoumané otázky, a uvádí též dílčí návrhy de lege 

ferenda. 

Předmětná problematika je prezentována srozumitelně, na odpovídající stylistické 

úrovni. 

 

4. Předložený elaborát je  zpracován precizně a nevykazuje podstatnější obsahové 

nedostatky. Pokud se v práci ojediněle vyskytují, jde spíše o nevhodně zvolená slova 

(např. s. 12 – „musela být česká právní úprava zesouladěna s právem Evropských 

společenství…“ , s. 65 – „roznos letáků“).  

Diplomová práce  svědčí  o skutečném zájmu autora o zvolené téma,  o velmi dobré 

znalosti právní úpravy  a  schopnosti orientace v ní. 

 

5. Navrhuji, aby diplomant v rámci diskuse při obhajobě blíže pohovořil o svých 

názorech shrnutých v závěru práce vztahujících se k  možnosti právní regulace tzv. 

lehkých prací vykonávaných dětmi i v českém právním řádu. 

 

6. Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce  plně vyhovuje 

stanoveným kritériím, a lze ji  doporučit  k obhajobě. 

 

7. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci stupněm výborně. 
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