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1. Aktuálnost (novost) tématu: Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a
aktuální, zabývající se úlohou MOP v procesu tvorby mezinárodních standardů a
jejich vlivu na právní řády členských států v průběhu 20.století i v současnosti.
2. Náročnost tématu na :
- Teoretické znalosti: Zpracování tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci
nejen v české pracovněprávní úpravě, ale zejména v mezinárodněprávních
dokumentech a legislativě EU.
- Vstupní údaje a jejich zpracování: Autorka při zpracování vycházela z širšího
okruhu odborné literatury české i zahraniční – z monografií, článků publikovaných
v odborných periodikách , z obsahu příslušných mezinárodních úmluv a z dalších
zdrojů.
-Použité metody: Při zpracování rigorózní práce byly využity zejména metody
deskripce, interpretační analýzy a komparace.
3. Kritéria hodnocení práce:
- Splnění cíle práce: Stanovený cíl na historickém a politickém pozadí vzniku a vývoje
MOP popsat

a analyzovat

proces tvorby mezinárodních standardů a jejich

následnou transpozici do vnitrostátních právních řádů se autorce podařilo v rámci
předloženého elaborátu splnit, téma velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat.
- Logická stavba práce: Elaborát je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do čtyř kapitol
dále vnitřně členěných. První z nich obecně charakterizuje Mezinárodní organizaci
práce, důvody jejího vzniku, stručně nastiňuje její vývoj a představuje základní cíle
činnost obsažené v ústavě MOP. Druhá kapitola pojednává o organizační struktuře a
základních principech její činnosti v rámci OSN. Zvláštní pozornost je věnována

zakotvení hospodářských a sociálních práv v nejdůležitějších mezinárodněprávních
dokumentech. Třetí kapitola elaborátu uvádí jednotlivé aktivity MOP, zejména
normotvornou činnost. Autorka se zde podrobně zabývá obsahem úmluv týkajících
se zákazu dětské práce a diskriminace. Významnou součást této kapitoly představuje
analýza vlivu legislativy MOP na české pracovní právo ve výše zmíněné oblasti.
Kapitola čtvrtá je obsahově zaměřena na aktuální mezinárodní problémy, kde MOP
v rámci své činnosti přispívá k jejich řešení. .V samotném závěru autorka shrnuje
poznatky, k nimž dospěla,

a zmiňuje další předpokládané směry rozšíření

dosavadních aktivit MOP.
Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností
jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané součásti.
-Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací:
Autorka zvolila jako výchozí zdroj stěžejní české i cizojazyčné monografie a dále i
řadu odborných článků, které cituje v souladu se stanovenou normou. Rigorozantka
prokázala schopnost samostatné práce s uvedenými prameny.
-Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu:
Elaborát postihuje vývoj i současné aktivity MOP včetně problémů, kterým je nucena
čelit (nedostatečná flexibilita úmluv) a naznačuje možnosti rozšíření jejího působení
v dalších oblastech.. Zejména je třeba ocenit, že autorka se neomezuje pouze na
výklad obsahu jednotlivých dokumentů, ale předkládá i vlastní názory a stanoviska
ke zkoumaným otázkám podložené přesvědčivou argumentací..
-Úprava práce : Z hlediska formálního je elaborát upraven způsobem obvyklým
pro tento druh prací.
-Jazyková a stylistická úroveň: Předmětná problematika je prezentována
srozumitelně, na odpovídající stylistické úrovni.
4. Způsob zpracování elaborátu převyšuje obvyklý standard prací tohoto druhu a
svědčí

skutečném zájmu autorky o zvolené téma. Práce nevykazuje obsahové

nedostatky; pouze výjimečně se vyskytují drobné nepřesnosti (např. s. 85 – je
citována již zrušená vyhl. MZ č. 288/2003 Sb.)
5. Celkově lze konstatovat, že předložená rigorózní práce, vyhovuje požadavkům
stanoveným Rigorózním řádem PF a doporučuji její předložení k obhajobě.

6. Navrhuji, aby autorka v rámci diskuse při obhajobě
-pohovořila o návrhu mezinárodního standardu o přechodu z neformální do formální
ekonomiky a jeho významu (s. 148)
- blíže vysvětlila tezi „ mezinárodní pracovní právo je dnes uznáváno jako
samostatné odvětví mezinárodního práva“ (s.153)
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