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1. V posuzované práci se diplomantka zabývá významným tématem, které je dlouhodobě 

předmětem zvýšeného zájmu nejen teorie a praxe pracovního práva a práva sociálního 

zabezpečení, ale i široké veřejnosti.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudovala autorka především příslušnou 

právní úpravu vnitrostátní, dokumenty mezinárodního práva – Organizace spojených 

národů, Rady Evropy a Mezinárodní organizace práce a dokumenty primárního i 

sekundárního práva Evropské unie vztahující se k tématu práce. 

Pokud jde o použité metody vědecké práce, vycházela autorka zejména z metody 

interpretační analýzy a z metody komparace.  

 

3. Cíl práce – „náhled do severské kultury, včetně odlišností, které hrají velkou roli 

z hlediska rovnosti mužů a žen jako součásti života moderní společnosti, stejně tak 

popis jednotlivých rodinných politik včetně jejich historického vývoje, který má za 

následek odlišnosti, které jsou pro tuto práci klíčové“ – byl komplexně a úspěšně 

naplněn.  

Autorka vhodně využila ročního studia na University of Helsinky k poznání 

zkoumaných otázek v širokém společenském kontextu. Posuzovaná práce vytváří 

„celkový obraz problematiky rovného postavení a rovných příležitostí osob pečujících 

o děti v České republice a severských státech“, ve Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku a 

na Islandu. Velká pozornost je věnována právní úpravě hlavních institutů zkoumaného 

tématu – mateřské dovolené, rodičovské dovolené a pracovní době rodičů a rovněž 

problematice slaďování pracovních a rodinných rolí rodičů.  

Systematické členění textu je vhodné, práce je rozdělena do úvodu, osmi kapitol, a 

závěru. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vzájemně provázané. 

Autorka vychází z rozsáhlého okruhu odborné literatury časopisecké i knižní, české i 

zahraniční a dalších informačních zdrojů. V textu s nimi uvážlivě pracuje a řádně je 

cituje. 

V závěru diplomantka sumarizuje poznatky, ke kterým dospěla na základě komparace 

rodinných politik. Dle jejího názoru může být hlavní inspirací k nalezení vhodného 

přístupu k rodinné politice v České republice, která je stále silně poznamenána 

předrevolučním vývojem, rodinná politika v Dánsku. Ta je svým přístupem nejbližší 

pojetí české rodinné politiky.  



Oceňuji skutečnost, že se autorka nezaměřuje pouze na rozbor příslušných právních 

úprav, ale k řadě problémů zaujímá svá vlastní stanoviska.  

 

4. V rámci diskuse při obhajobě diplomové práce by se mohla diplomantka zaměřit též 

na srovnání pojetí otcovské dovolené ve výše uvedených státech.  

 

5. Závěrem konstatuji, že předložené práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné 

ani formální, je velmi zdařilá. K obhajobě ji plně doporučuji.  

 

6. Předloženou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  
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