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   Předložená disertační práce je zpracována na téma  závažné a aktuální  z hlediska  

současné podoby právní úpravy i předpokládaného budoucího směřování legislativy 

v předmětné oblasti. Elaborát  se obsahově zaměřuje na  postavení osob pečujících 

o děti na trhu práce v České republice a jeho analýzou zejména z aspektu 

pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, ale pojatou i  v širších 

společensko-ekonomických souvislostech.  Při zpracování byly převážně použity 

metody deskripce, interpretační analýzy a komparace. 

   Je třeba zdůraznit, že  česká odborná literatura dosud komplexní monografické 

zpracování předmětné problematiky postrádala.  (Podle protokolu o kontrole plagiátů 

je nejvyšší dosažená míra podobnosti 5% - jde tedy o práci původní.).  

   Text elaborátu je (kromě úvodu a závěru) rozvržen do osmi kapitol dále zpravidla 

podrobněji členěných. První z nich uvádí nejdůležitější dokumenty mezinárodního 

práva, legislativu Evropské unie a také vnitrostátní právní předpisy vztahující se 

k tématu. Kapitola druhá stručně nastiňuje historický vývoj právní úpravy pracovních 

podmínek osob pečujících o děti na území dnešní České republiky od počátku 19. 

století až po současnost.  Vymezení stěžejního pojmu  „péče o dítě“ je věnována 

samostatná kapitola třetí a následující kapitola čtvrtá pak uvádí subjekty, kterým je 

v souvislosti s těhotenstvím a péčí o dítě  v oblasti pracovního práva poskytována 

zvláštní ochrana. Stěžejní část dizertační práce představuje kapitola pátá 

pojednávající o postavení těhotných zaměstnankyň, zaměstnankyň-matek a také 

zaměstnanců pečujících o děti v pracovněprávních vztazích. Autorka se zde zaměřila 

na ochranu   těchto osob z hlediska rovného zacházení a zákazu diskriminace již 

v období před samotným vznikem pracovního poměru, dále uvádí ochranu v  rámci 

zvláštních pracovních podmínek (převedení na jinou práci, změna místa výkonu 

práce, právo na mateřskou a rodičovskou dovolenou, úprava pracovní doby) a 

zvýšenou ochranu v případě rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnavatele. Právní analýzu uvedené problematiky doplňují kapitoly šestá a 

sedmá, které se zabývají možnostmi pracovního uplatnění osob pečujících o děti ve 

flexibilních formách zaměstnání a jejich  samostatnou výdělečnou činností.     



 

  Závěrečná kapitola osmá přináší další dimenzi  pro zkoumané téma spočívající 

v pomoci poskytované osobám pečujícím o děti ze systému sociálního zabezpečení 

(dávky nemocenského pojištění,  státní sociální podpory), v intenzivnější péči 

věnované těmto osobám v rámci pomoci v nezaměstnanosti, ve zvýhodnění v oblasti 

daní a také ve službách poskytovaných v zařízeních pro děti předškolního věku. 

V samotném závěru práce autorka shrnuje poznatky, k nimž dospěla, hodnotí platnou 

právní úpravu, včetně nejnovějších  změn, a její uplatňování v praxi.  

Zvlášť pozitivně je třeba kvitovat, že doktorandka se neomezuje pouze na 

charakteristiku právní regulace de lege lata a výklad jednotlivých ustanovení, ale 

k příslušným legislativním změnám, pojatým v širších společensko-ekonomických 

souvislostech, zaujímá vlastní stanoviska podložená přesvědčivou argumentací a 

formuluje též  některé inspirativní  návrhy de lege ferenda.   

 

    Ačkoliv zvolené téma doktorské disertační práce bylo  vzhledem ke své  šíři  pro 

zpracování náročné a předpokládalo velmi dobrou orientaci  v obsahu příslušných 

právních dokumentů a judikatury, lze konstatovat, že  se  je  autorce podařilo  

úspěšně  zvládnout,  obsahově vyčerpat a dosáhnout stanoveného  cíle 

spočívajícího v komplexním pojednání o předmětné problematice. 

Elaborát má odpovídající formální i metodickou úroveň a obsahuje všechny 

předepsané součásti. Téma je zpracováno precizně v logicky uspořádaném celku, 

s potřebným poznámkovým aparátem a přehledem rozsáhlého okruhu použitých 

odborných zdrojů.  

 

   Vzhledem k tomu, že jsem své připomínky předávala autorce již v průběhu 

zpracování, nemám  k finální verzi disertační práce  další výhrady a doporučuji  její  

předložení k obhajobě. 

 

  

25.7. 2017                                                              doc.JUDr.M.Vysokajová, CSc. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


