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“Dítě v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení“

Práce odevzdána: 30.3.2012

Předložená   práce o  rozsahu  74 stran textu je systematicky rozdělena do   

úvodu,  šesti kapitol, z nichž třetí, čtvrtá a pátá jsou dále vnitřně členěny, a závěru. 

Obsahuje též abstrakt v češtině a angličtině. 

     Diplomantka se nejprve zaměřuje na  vymezení základních  pojmů, se kterými 

dále pracuje, poté podává historický exkurz do zkoumané problematiky. Ve třetí 

kapitole se zabývá prameny práva platné právní úpravy a to nejen vnitrostátními, ale 

i prameny práva mezinárodního a práva Evropské unie. Těžiště práce spočívá ve 

čtvrté a páté kapitole, v nichž autorka věnuje pozornost nejprve postavení dítěte 

v pracovním právu a dále v právu  sociálního zabezpečení. V poslední kapitole se 

autorka soustřeďuje na  zvolené téma v kontextu práva Evropské unie a to jak práva  

primárního, tak i práva sekundárního.  

     V závěru   diplomantka  hodnotí platnou právní úpravu  postavení dítěte 

v pracovním právu a v právu sociálního zabezpečení, konstatuje, že „změny ve 

zkoumané problematice mohou nastat v oblasti pracovního práva spíše ojediněle. 

Dosažený standard zvláštních pracovních podmínek mladistvých zaměstnanců a žen 

koresponduje s mezinárodními a unijními závazky, případné změny by bylo možné si 

představit spíše v oblasti právní úpravy související s osobami – zaměstnanci 

pečujícími o děti“. S tímto názorem lze jistě souhlasit. Pokud jde o oblast sociálního 

zabezpečení, dochází – jak konstatuje autorka – ke změnám zvláště v souvislosti 

s nastavením podmínek pro splnění nároku na určité dávky, nečastější změnou je 

úprava výše dávek.

  



     Systematické  členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují a jsou vzájemně provázané, práce je přehledná. Autorka vychází  z odborné 

literatury, kterou uvádí v seznamu použité literatury a v textu s ní dobře pracuje.

     Zvolené téma je aktuální, důležité a velmi zajímavé. Předmětem kvalifikačních 

prací však nebývá často. Z úrovně textu je zřejmé, že diplomantka přistoupila k jeho 

zpracování  s hlubokým  zájmem a rozsáhlými znalostmi. Jednotlivé otázky důkladně 

zkoumá a zaujímá k nim svá stanoviska. Náležitou pozornost věnuje i příslušným 

dokumentům mezinárodního práva a práva EU.

       

     Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, je velmi zdařilá. 

Zvolené téma bylo zpracováno komplexně a úspěšně,   autorka prokázala  výbornou 

znalost zkoumaných otázek. Svou úrovní posuzovaná práce převyšuje obvyklou  

úroveň diplomových prací. 

     Závěrem konstatuji, že předložená práce plně  odpovídá požadavkům kladeným 

na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 

Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
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