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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorka si zvolila téma, které v pracovněprávní teorii není nové, jde však o téma aktuální 
s ohledem na aktuální situaci na trhu práce, jakož i diskutované legislativní změny na 
národní i evropské úrovni a s nimi související akademické diskuse.   

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma lze hodnotit jako spíše méně náročné z hlediska teoretických znalostí. Autorka si 
nicméně dobře nastudovala domácí literaturu k danému tématu a s těmito zdroji adekvátně 
pracuje. Je škoda, že se autorka zkoumanému tématu hlouběji nevěnovala i z evropské 
perspektivy, která by práci jistě obohatila.   

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je formálně bezvadná a je členěna do pěti částí, které na sebe logicky navazují.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Práce si klade za cíl „zmapovat platnou právní 

úpravu postavení žen v pracovněprávních vztazích“. 
Takto formulovaný cíl byl dle názoru oponenta 
splněn. Práce si nicméně zachovává převážně 
popisný a povrchní charakter.   

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné důvody, které by 
zakládaly pochybnosti o samostatnosti autorky při 
zpracování tématu.  

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů 
včetně relevantní judikatury.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka v práci využívá převážně popisné metody. 
Je třeba ocenit pasáže, v nichž se autorka kriticky 
vyjadřuje k některým aspektům současné právní 
úpravy (např. judikatura ÚS k šíři místa výkonu 
práce). Takových míst nicméně v práci nenacházím 
mnoho a na řadě míst tak práce připomíná spíše 
shrnutí obsahu příslušných zákonných ustanovení 
bez jejich hlubší analýzy, a o názorech autorky na 
zkoumanou problematiku se také mnoho 



  

nedozvídáme.  
V několika dílčích aspektech by bylo možno vést 
diskusi i o věcné správnosti podávaných informací. 
Nejsem si tak např. jist, jak by autorka zdůvodnila, 
že sjednáním širokého místa výkonu práce 
zaměstnavatel porušuje svoji povinnost přihlížet 
k potřebám zaměstnanců při zařazování 
zaměstnanců do směn (str. 42), nebo proč by 
zaměstnankyně usilující o úpravu pracovní doby 
nemohla dosáhnout okamžitého řešení situace 
prostřednictvím předběžného opatření (str. 51).   

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá a práce 
je psána čtivě. Autorka volí jazykové prostředky 
přiměřené akademické práci, jen zcela ojediněle 
přechází do obecné češtiny (např. řešit hlídání dětí 
přes babičky, str. 59)   

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

S ohledem na výše uvedené mám za to, že 
předložená diplomová práce splňuje všechny 
podmínky k obhajobě.  
V rámci rozpravy o diplomové práci navrhuji, 
aby se diplomantka vyjádřila k následujícím 
otázkám:  

1) Na str. 34 zmiňujete negativní dopad 
dlouhé rodičovské dovolené na kariéru 
resp. zaměstnatelnost žen. Jaká opatření 
ke zlepšení situace byste navrhovala 
přijmout?  

2) Na str. 36 zmiňujete zákaz výpovědi 
těhotné ženě dle čl. 10 směrnice 
92/85/EHS. Lze tento zákaz dle Vašeho 
názoru vztáhnout i na zrušení 
pracovního poměru ve zkušební době?   

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 
 
 
V Praze dne 17.5.2018 
 

______________________________ 
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., oponent 


