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1.Aktuálnost (novost) tématu: Předložený elaborát je zpracován na aktuální a 

závažné téma, kterému je věnována pozornost na úrovni mezinárodního i 

evropského práva, a na které se  zejména od vstupu do EU výrazněji  zaměřuje i  

legislativa České republiky.  

 

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti: Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci  

nejen v českém právním řádu, ale též v mezinárodněprávních dokumentech v 

legislativě EU, ale zejména v příslušné úpravě rodinné politiky ve zkoumaných 

severských zemích. Zvoleným tématem se autorka zabývá v širších souvislostech – 

nejen z aspektů právních, ale i sociologických. 

- Vstupní údaje a jejich zpracování: Autorka  při zpracování vycházela z širokého  

okruhu odborné literatury (české i cizojazyčné), zejména z monografií, článků 

publikovaných v odborných periodikách, z obsahu mezinárodněprávních dokumentů  

a z dalších zdrojů,  zejména  z obsahu příslušných právních předpisů. 

-Použité metody: Při zpracování diplomové práce byly využity především metody  

interpretační analýzy  a komparace. 

  

3. Kritéria hodnocení práce: 

- Splnění cíle práce: Stanovený cíl spočívající v náhledu do severské kultury, včetně 

odlišností, které hrají velkou roli z hlediska rovnosti mužů a žen jako součásti života 

moderní společnosti, a popis jednotlivých rodinných politik, včetně jejich historického 

vývoje, se autorce podařilo v rámci předloženého elaborátu splnit, téma velmi dobře 

zvládnout a obsahově vyčerpat.. 



- Samostatnost při zpracování tématu: 

Diplomantka přistoupila ke zvolenému tématu velmi odpovědně, v dostatečném 

časovém předstihu a s vlastní představou o způsobu zpracování. Téma opakovaně 

konzultovala s vedoucí diplomové práce. Protokol o kontrole na plagiáty generuje 

nejvyšší dosaženou míru podobnosti méně než 5% - práce je tedy originálním dílem. 

 

- Logická stavba práce: Elaborát je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do osmi 

kapitol dále zpravidla podrobněji členěných. První z nich .se ze sociologického 

hlediska zaměřuje na výklad historickým vývojem ovlivněné odlišnosti  společností 

v zemích severní Evropy. Kapitola druhá je věnována charakteristice rodinné politiky 

v České republice a v pěti zkoumaných severoevropských státech. Třetí kapitola 

vymezuje základní pojmy vztahující se k tématu. Kapitola čtvrtá  stručně nastiňuje 

činnost významných mezinárodních organizaci v oblasti ochrany lidských práv a 

uvádí stěžejní dokumenty mezinárodního práva týkající se rovného postavení a 

zákazu diskriminace z důvodu pohlaví.  Navazující kapitola pátá pak podává přehled 

geneze uvedených principů a jejich úpravu v primární a sekundární legislativě 

Evropských společenství/Evropské unie. Šestá kapitola  obsahuje podrobnou 

analýzu vývoje právní úpravy rovného zacházení a zákazu diskriminace z důvodu 

pohlaví v pracovněprávních vztazích ve vnitrostátním zákonodárství České republiky. 

Zvláštní pozornost autorka věnuje legislativnímu vývoji v souvislosti s harmonizací 

českého právního řádu s antidiskriminační legislativou ES/EU a významu přijetí 

zákona č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon). Obsahově velmi zajímavá je 

kapitola sedmá, v níž autorka zvažuje možnosti sladění pracovních a rodinných rolí 

z hlediska úpravy mateřské a rodičovské dovolené a pracovní doby rodičů. 

Závěrečná kapitola porovnává pojetí mateřské, rodičovské a otcovské dovolené ve 

zkoumaných severoevropských zemích a v České republice. 

V samotném závěru práce autorka shrnuje poznatky, k nimž na základě výše 

zmíněné komparace rodinných politik dospěla , a v této souvislosti upozorňuje na 

některé  prvky dánské úpravy, která by mohla být de lege ferenda inspirativní i pro 

českou legislativu. 

Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností 

jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané součásti. 

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: 



Autorka zvolila jako výchozí zdroj stěžejní monografie a dále i odborné články a další 

dokumenty,  které  cituje v souladu se stanovenou normou. Diplomantka prokázala 

schopnost samostatné práce s uvedenými prameny. 

- Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu:  

Elaborát  postihuje vývoj, úpravu de lege lata i předpokládané směřování v oblasti 

rovného zacházení a rovných příležitostí osob pečujících o děti v pracovněprávních 

vztazích.  Zvláště je třeba ocenit,.  že se autorka  neomezuje pouze na popis 

jednotlivých úprav,  ale  předkládá i vlastní názory a stanoviska ke zkoumaným  

problémům.  

Úprava práce : Z hlediska formálního je elaborát upraven způsobem obvyklým  

pro tento druh prací.   

- Jazyková a stylistická úroveň: Předmětná problematika je prezentována  

srozumitelně, na adekvátní stylistické úrovni a neobsahuje  nepřesné či neobratné 

formulace. 

 

4. Další vyjádření k práci:  

Předložený elaborát je  zpracován precizně, nevykazuje  obsahové nedostatky a lze 

jej považovat za zdařilý. Svědčí  o hlubokém zájmu autorky o zvolené téma i o velmi 

dobré znalosti právní úpravy  předmětné problematiky  a schopnosti orientace v ní.  

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě pohovořila na téma, které 

prvky dánské rodinné politiky by z hlediska české právní úpravy a jejího uplatňování 

v praxi byly především inspirativní. 

 

6. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě::  

Lze konstatovat, že předložená diplomová práce  plně vyhovuje stanoveným 

kritériím, a je možno ji  doporučit k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň:  

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci stupněm  výborně . 

 

 

 



 

V Praze dne 10. 6  2017                                                  doc.JUDr.M.Vysokajová,CSc. 

  


