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Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Veronika Jehnová 

Téma práce: Právní úprava postavení žen na trhu práce 

Rozsah práce:  60 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce: 23.4.2018 

Protokol o kontrole na plagiáty vykázal nejvyšší míru shodnosti menší než 5%.  

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je velmi aktuální, postavení žen na 

trhu práce stále ještě není zcela rovné s postavením mužů. Svědčí o tom častá 

diskriminace na základě pohlaví v pracovněprávních vztazích, včetně jednoho 

z nejvyšších rozdílů v odměňování žen a mužů (aktuálně 22%).  

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti – téma je středně náročné na 

teoretické znalosti, které autorka prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu byla využita 

téměř výhradně česká či česky psaná odborná literatura, což je vzhledem ke 

zvolenému tématu poněkud škoda. Autorka pracovala s dostatečně rozsáhlým 

aparátem zdrojů, a to jak knižních, časopiseckých, tak i internetových.  

- Použité metody – ke zpracování diplomové práce byla zvolena převážně 

metoda sekundární analýzy.  

3. Formální a systematické členění práce – předložená práce je členěna do pěti 

kapitol. Autorka nejdříve pojednává o postavení žen ve společnosti a na 

pracovním trhu z pohledu historického vývoje, dále osvětluje zásadu rovného 

zacházení a zákaz diskriminace z teoretického hlediska, aby pak navázala 

pojednáním o právní úpravě tohoto principu, a to v mezinárodních 

dokumentech. Čtvrtá kapitola ze zabývá postavením žen v pracovněprávních 

vztazích, navazuje na ní kapitola o hmotném zabezpečení žen v době těhotenství 

a mateřství. Práce je vhodně systematicky členěna, formální členění je zvoleno 

logicky.   

4. Vyjádření k práci - práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování 

diplomových prací, a to jak po formální, tak i po obsahové stránce. 

5. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci 

samostatně, téma několikrát konzultovala a text dle připomínek vedoucí 

diplomové práce adekvátně upravovala.  
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- Logická stavba práce – práce je logicky postavena na směřování od obecného 

ke zvláštnímu, začíná historickým úvodem, končí konkrétní úpravou 

pracovněprávních i sociálněprávních aspektů postavení žen na trhu práce  

- Práce se zdroji, vč. citací – autorka vhodně pracuje se zdroji a řádně cituje 

použité prameny 

- Hloubka provedené analýzy – autorka zkoumané téma analyzuje, její 

analýza však bývala mohla jít do větší hloubky. 

- Úprava práce – práce je standardně upravena, v přílohách autorka pro 

dokreslení své argumentace používá tabulky i grafy 

- Jazyková a stylistická úroveň – dobrá 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

Je škoda, že práce zůstala poněkud na povrchu zpracovávaného tématu, které má 

mnoho dalších mezinárodních souvislostí i aspektů, jež se vážou na právo EU, 

jakož i na vývoj právní úpravy postavení žen na českém trhu práce. 

 Při obhajobě by se diplomantka mohla soustředit na některou z následujících 

otázek: 

 V poslední době bývá napadána tzv. Istanbulská úmluva s argumentem, že 

jejím přijetí dojde k narušení přirozené rovnováhy mezi muži a ženami a 

popření biologického rozdělení společnosti na muže a ženy, jakož i popření 

rolí matky a otce v rodině. Diplomatka by se mohla k těmto argumentům 

vyjádřit.  

 Jak zlepšit postavení žen nejen na trhu práce, ale v české společnosti jako 

takové? Které jevy negativně ovlivňují postavení žen ve společnosti? 

Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň –velmi dobře, dle výsledku obhajoby 

 

V Praze dne 17.5.2018 

 

doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 


