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Abstrakt  
 

 Cílem této diplomové práce nazvané Právní úprava postavení žen na trhu práce je 

přiblížení nejen současného stavu, ale rovněž historického vývoje pozice žen 

v pracovněprávních vztazích. V práci se zabývám úpravou zákazu diskriminace a zásady 

rovného zacházení na úrovni práva mezinárodního, unijního a národního a dále zmapováním 

zvláštních pracovních podmínek zaměstnankyň, které jsou zaváděny za účelem ochrany žen 

v období těhotenství a mateřství, společně s přiblížením judikatury v této oblasti.  

 Postavení žen na trhu práce nebylo vždy ideální a svou dnešní pozici si ženy musely 

vybojovat. V mnoha rodinách však stále přetrvává tradiční uspořádání, kdy péče o děti a o 

domácnost je zcela samozřejmě považována za ženskou práci. Mnoho žen tak musí řešit jak 

zvládnout skloubit svou úlohu matky a zaměstnankyně zároveň.  

 Má práce je rozdělena do pěti kapitol. V úvodní kapitole se věnuji vývoji postavení žen 

ve společnosti a na pracovním trhu, a to od 19. století do období po roce 1989.  Druhá a třetí 

kapitola je zaměřená na zákaz diskriminace a zásadu rovného zacházení. Zatímco druhá 

kapitola slouží k přiblížení a vysvětlení těchto pojmů, ve třetí kapitole se věnuji jejich zakotvení 

na úrovni práva mezinárodního, evropského a národního. Ve čtvrté kapitole se nejprve krátce 

věnuji analýze zaměstnanosti žen v České republice a poté vymezuji pojem zvláštních 

pracovních podmínek žen, kdy se snažím přiblížit veškerá opatření zavedená k zajištění 

ochrany těhotenství a mateřství a další specifika pracovněprávního vztahu takto chráněných 

zaměstnankyň. Kapitola zvláštních pracovních podmínek žen je rozčleněna do devíti 

podkapitol, které jsou řazeny tak, jak s nimi ženy přicházejí do styku, tedy nejdříve se věnuji 

speciální úpravě pro těhotné, poté pro kojící a ženy krátce po porodu a nakonec pro ženy 

pečující o starší děti. Poslední pátá kapitola je věnována hmotnému zabezpečení žen v období, 

kdy pro vysoký stupeň těhotenství či kvůli péči o dítě nemohou docházet do zaměstnání.  

 

 


