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1. Posuzovaná práce je věnována tématu, které je zajímavé i dosti významné z hlediska teorie 

a zejména praxe pracovního práva.  

 

2. Zvolené téma je poměrně náročné na zpracování, o čemž svědčí i skutečnost, že tématem 

kvalifikačních prací není často. Existující okruh odborné literatury zabývající se touto 

problematikou není příliš rozsáhlý, což je dáno patrně i tím, že se nejedná o stěžejní otázky 

pracovního práva. Pokud jde o použité metody zpracování, vycházel autor zejména z metody 

deskripce, analýzy a syntézy.  

 

3. V předložené práci se diplomantovi podařilo splnit stanovený cíl – rozebrat a zhodnotit 

právní úpravu výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte.  

 

 Z úrovně textu je zřejmé, že diplomant přistoupil ke zpracování zvoleného tématu 

s velkým zájmem a náležitými znalostmi. Jednotlivé problémy důkladně zkoumá a zaujímá 

k nim svá stanoviska. Za přínosnou považuji skutečnost, že autor uvádí i některé příklady 

aplikace právní úpravy výkonu činnosti dětí v praxi – vychází ze zkušeností a praxe krajských 

poboček Úřadu práce ČR.  

 

 Předložená práce je systematicky rozčleněna do úvodu, čtyř kapitol a závěru. Obsahuje 

též abstrakt v angličtině a přílohy vztahující se k tématu. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, jsou vzájemně provázané, práce je přehledná. Diplomant vychází z odborné 

literatury časopisecké i knižní, kterou uvádí v Seznamu použité literatury a zdrojů. V textu 

s ní uvážlivě pracuje a odkazuje na ni.  

 

 Autor rozebírá zvolené téma v širších souvislostech, zabývá se i historickým vývojem 

právní úpravy dětské práce na území dnešní ČR, pozornost věnuje i příslušným dokumentům 

mezinárodního práva a práva Evropské unie.  

 

Těžiště práce spočívá ve čtvrté, nejrozsáhlejší kapitole, v níž je rozebrána současná 

právní úprava výkonu umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte. V závěru ji 

autor hodnotí. Konstatuje, že je přehledná a jasná. Kriticky se vyjadřuje ke skutečnosti, že 

subjektivita fyzické osoby v pracovním právu je upravena v občanském zákoníku.  

 

4. V rámci diskuse při obhajobě by se mohl diplomant zaměřit na problémy vznikající při 

povolování činnosti dítěte krajskými pobočkami Úřadu práce ČR.  

 



5. Závěrem je možno konstatovat, že předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce, je zdařilá. Proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

6. Předloženou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  
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