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Předložený elaborát je zpracován na  aktuální, důležité a zároveň i náročné 

téma  vyžadující velmi dobrou orientaci v předpisech obou uváděných právních 

odvětví.

Text diplomové práce o  rozsahu  74, stran je (kromě  úvodu a závěru)   

rozdělen do šesti kapitol dále zpravidla  podrobněji členěných. První z nich vymezuje 

základní pojmy vztahující se k tématu. V druhé kapitole autorka nastiňuje historický 

vývoj v oblasti pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z hlediska ochrany 

práv dítěte a osob, které o ně pečují. Třetí část , věnovaná pramenům práva, 

obsahuje přehled nejdůležitějších dokumentů práva mezinárodního, legislativy EU a 

práva vnitrostátního týkajících se předmětné problematiky. Stěžejní část práce 

představují kapitoly 4. a 5., v nichž diplomantka nejprve podrobně analyzuje úlohu 

dítěte v pracovním právu jako subjektu pracovněprávních vztahů i jako důležité 

skutečnosti a důvodu pro poskytování intenzivnější ochrany osobám o dítě pečujícím, 

a poté se z pohledu práva sociálního zabezpečení zabývá postavením dítěte jako 

oprávněné osoby v jednotlivých subsystémech a pomocí státu poskytovanou 

v souvislosti s péčí o dítě. Závěrečná kapitola šestá posuzuje zvolené téma 

z pohledu primární a sekundární legislativy EU.V samotném závěru práce autorka na 

základě poznatků, k nimž dospěla, hodnotí současnou právní úpravu ve zkoumané 

oblasti a předpokládané směry jejího dalšího vývoje a v této souvislosti upozorňuje 

na některé problémy, které se mohou v budoucnu vyskytnout.  Její argumentace je 

správná a přesvědčivá. 

Lze konstatovat, že záměr autorky nastínit platnou právní úpravu týkající se 

ochrany dítěte a jeho postavení v pracovním právu a v právu sociálního 

zabezpečení, pokusit se o její zhodnocení a dále upozornit na modifikace vnitrostátní 

právní úpravy ve světle práva Evropské unie se v rámci předložené diplomové práce 



podařilo naplnit a vybrané  téma úspěšně zvládnout. Zvolením vhodné metody se 

autorka velmi dobře vyrovnala s náročnou problematikou, zejména s ohledem na  její 

poměrně složitou úpravu, kde prokázala bezchybnou orientaci  v příslušných 

právních předpisech. 

Z hlediska formálního se elaborát vyznačuje přehlednou strukturou s logickou 

provázaností jednotlivých kapitol. Pozitivně lze hodnotit i  okruh odborné literatury a 

dalších řádně citovaných zdrojů,  z nichž  autorka při zpracování vycházela, a které 

svědčí o hlubším zájmu o zvolené téma. Také po stránce obsahové je předložený 

elaborát zpracován  precizně, nevykazuje zásadní nedostatky a lze jej považovat za 

velmi zdařilý.

Celkově je  možno  konstatovat, že předložená diplomová práce plně vyhovuje

stanoveným požadavkům, a proto ji  doporučuji k obhajobě.

Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě blíže pohovořila o 

svých názorech týkajících se předpokládaných změn pracovněprávní úpravy  

v souvislosti s očekávanou účinností nového občanského zákoníku, které uvádí 

v závěru elaborátu.
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