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        Předsedající Prof. Pichrt přivítal přítomné členy komise a seznámil je 

s uchazečkou. Doktorandka představila svou práci a v úvodním slově hovořila 

k pojetí a obsahu práce a shrnula závěry, ke kterým při řešení problematiky 

dospěla. Doktorandka se vyjádřila zejména k přínosu práce a uvedla úvahy de 

lege ferenda. 

 

      První oponent JUDr. Zemanová předložila kladný posudek a doporučila 

práci k obhajobě. Ocenila zpracování problematiky a položila dotaz, jak zajistit 

větší systematickou pomoc osob pečujících o děti. Dále zmínila úvahu směřující 

ke zvýšení porodnosti v ČR z hlediska rovného zacházení pohlaví. Konstatovala, 

že práce přináší nové poznatky a splňuje požadavky kladené na dizertační spis.  

 

Druhá oponentka doc. Štangová hodnotila práci kladně a neměla k práci 

zásadní připomínky. Dotázala se doktorandky na problematiku dětských skupin, 

které vnímá jako pozitivní opatření provizorního charakteru. Oponentka 

upozornila, že problémem takového řešení může být věková rozdílnost dětí. 

Dále oponentka zaměřila pozornost na problematiku otcovské dovolené. 

  

Uchazečka reagovala na podněty oponentů a vyjádřila se fundovaně ke 

všem otázkám oponentů.  

 

 Ve všeobecné rozpravě vystoupili prof. Pichrt (k pojmosloví, k věkové 

rozdílnosti v dětských skupinách, k problematice malých zaměstnavatelů, 

k práci z domova a k situaci žen statutárních zástupců), dr. Munková 

(k návrhům de lege ferenda) a školitelka doc. Vysokajová  (k práci doktorandky, 

ke koncepci a k bytové situaci). Na závěr obhajoby poděkovala doktorandka 

školitelce za vedení dizertační práce a dotkla se vztahů mimo zákoník práce, 

jednatelství žen a nepřenositelnosti rodičovské dovolené. 

 

  



       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 

  

Zapsala:   Alexandra Hochmanová 


