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„Právní úprava práce dětí a mladistvých“
Autorka předkládá druhou, přepracovanou verzi práce. Text o rozsahu 109 stran je
systematicky rozdělen do úvodu, šesti kapitol, které jsou dále vnitřně členěny, a závěru.
Obsahuje též resumé v angličtině, abstrakt v češtině a angličtině a přílohy vztahující se
k tématu.
Autorka se nejprve zaměřuje na vývoj právní úpravy práce dětí a mladistvých na
území České republiky a poté na dokumenty mezinárodních organizací, které se týkají
předmětné problematiky – a to Organizace spojených národů, Mezinárodní organizace práce a
Rady Evropy. Navazující druhá kapitola je věnována právní úpravě práce dětí a mladistvých
v Evropské unii.
Těžiště práce lze spatřovat ve čtvrté a páté kapitole. Autorka se v nich zabývá
současnou právní úpravou výkonu umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti dítěte
v ČR a dálo platnou právní úpravou práce mladistvých v ČR – jejím ústavněprávním
zakotvením v Listině základních práv a svobod a úpravou v zákoníku práce, občanském
zákoníku, v zákoně o zaměstnanosti a v zákoně o inspekci práce. V poslední kapitole autorka
provádí komparaci rozebírané právní úpravy v ČR a právní úpravy na Slovensku a
v Německu, zejména z hlediska interpretace směrnice č. 94/33/ES.
V závěru autorka hodnotí platnou právní úpravu zkoumané problematiky, považuje ji
za plně dostačující. Problém může – dle jejího názoru – nastat spíše při kontrole dodržování
platné právní úpravy.
Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují,
práce je přehledná. Autorka vychází z rozsáhlého okruhu odborné literatury časopisecké i
knižní a dalších informačních zdrojů, s nimiž v textu uvážlivě pracuje a odkazuje na ně.
Zvolené téma je nepochybně aktuální a důležité. Z úrovně textu je zřejmé, že autorka
přistoupila k jeho zpracování se zájmem i náležitými znalostmi. Právní úpravu doplňuje

aplikačními problémy, zaměřuje se rovněž na činnost krajských poboček Úřadu práce ČR ve
zkoumané oblasti. Prokázala i velmi dobrou znalost příslušných mezinárodních dokumentů.
Práci nelze vytknout závažnější nedostatky, které obsahovalo první znění práce a byly
jí vytýkány v posudcích konzultantky i oponentky. Všechny autorka odstranila.
Cíl práce – „rozebrat současnou právní úpravu umělecké, kulturní, reklamní a
sportovní činnosti dětí a pracovních podmínek mladistvých zaměstnanců, popřípadě upozornit
na její nedostatky a porovnat ji s právní úpravou mezinárodního práva veřejného, směrnicí
Evropské unie č. 94/33/ES a s právní úpravou v jiných evropských zemích“ – byl naplněn.
Autorka prokázala velmi dobrou znalost zkoumaných otázek i schopnost samostatné tvůrčí
práce.
Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce
Rigorózním řádem Právnické fakulty UK, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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