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Posudek práce: 

Jako téma práce si autorka zvolila zaměstnávání zaměstnanců ve věku 15-18 let 

(nezletilých, respektive mladistvých zaměstnanců). Cílem práce je vytvoření metodiky pro 

žáky ZŠ a SŠ pro jejich lepší orientaci v pracovněprávních vztazích. 

Autorka práci rozdělila do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části se 

zabývala obecnými otázkami pracovního poměru, na což navázala zpracováním specifik 

zaměstnávání mladistvých zaměstnanců. Třetí podkapitolou teoretické části je potom shrnutí 

zásad pro zpracování písemných metodických materiálů. V praktické části potom bakalantka 

nejprve provedla přípravnou fázi pro tvorbu metodiky (zmapování situace, vyhodnocení, 

plán), na základě čehož potom vyhotovila vlastní obsah metodiky (kap. 2.2); finální podoba 

metodiky je také přiložena jako příloha. 

Práce má rozsah odpovídající pro bakalářskou práci, ba nadprůměrný (51 stran). Pro 

její zpracování bakalantka využila odpovídající seznam literatury. Práce je formálně i 

jazykově standardní. 

V práci lze vyzdvihnout především aktivní přístup autorky k vybrané problematice a 

výrazný praktický přesah práce: autorka zjišťovala znalosti žáků ZŠ a SŠ o pracovním právu, 

podle toho potom vyhotovila obsah metodiky, která shrnuje základní podstatné informace pro 

orientaci v pracovněprávních vztazích. Na základě vytvořené metodiky je možné povědomí 

žáků o pracovním právu a o jejich postavení v zaměstnání zlepšit. 

Cíl práce autorka jednoznačně splnila a práci doporučuji k obhajobě. Práci bych 

vzhledem k jejímu praktickému přínosu (v závislosti na obhajobě) neváhal doporučit i na 

případné další ocenění. 

 

Otázky: 

1) Jaké bude další využití vámi vytvořené metodiky? 

2) Na které body informací o pracovním právu byste při výuce studentů ZŠ a SŠ kladla 

největší důraz (na základě významu a zmapování situace dotazníkovým šetřením)? 

 

Navržený klasifikační stupeň: v  ý  b  o  r n  ě . 
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