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„Pracovní doba ve zdravotnictví“  

 

Zvolené téma práce je aktuálním a moderním tématem 

pracovního práva, které v souvislosti se zaměřením na oblast 

zdravotnictví výrazně nabývá na přínosu.  Téma řeší dilema 

konsensu flexibility výkonu závislé práce a dostatečné ochrany 

zaměstnance při ní.  

 

Přeložená práce o délce 62 stran textu je členěna do šesti 

částí, úvodu, závěru a je doplněna abstraktem a seznamem 

použitých pramenů. Po krátkém úvodu, v němž autor seznamuje 

s cílem své práce a se systémem jejího členění, se první část 

práce zabývá vymezením zaměstnanců pracujících ve  

zdravotnictví a obecně personální situací tamtéž. Části druhá 

až čtvrtá  a část šestá  definují základní instituty v oblasti 

pracovní doby. Jádrem práce je její část pátá, která podrobně 

rozebírá pracovní režimy používané ve zdravotnictví, stejně 

jako jejich úskalí.  Rozebírány jsou nejprve formy upravené 

českým zákoníkem práce, jako je práce na směny, nerovnoměrné 

rozvržení pracovní doby, kratší pracovní doba, práce přesčas a 

pracovní pohotovost. A dále zkušenosti ze zahraničí,  zejména 

z Rakouska. Vyústěním práce je její závěr, který má spíše 

rekapitulační povahu.  

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno, téma práce je velmi dobře 

zvolené. Vzhledem ke stálým potřebám praxe je myšlenka jeho 

komplexního zpracování velmi potřebná. Autor dává ucelený 

přehled zkoumané právní problematiky, vychází z mezinárodních 

postulátů, stejně jako z příkladů praxe ve zdravotnictví, 

s nimiž správným způsobem odborně pracuje. Obecně je práce 



spíše popisného charakteru, autor však vhodně využívá 

předmětných pramenů při směřování své práce.  

 

2. Způsob zpracování  

Práce vychází nikoliv z omezeného množství národních a 

mezinárodních pramenů, která jsou však vhodně zvolená, autor 

je odpovídajícím způsobem využívá při interpretaci platné 

právní úpravy a vhodně s nimi polemizuje.  

 

3. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní výklad problematiky. Výklad je 

věcně dostatečný, komplexní, logický a systematický, 

vycházející z právní úpravy de lege lata. V části první působí 

poněkud kostrbatě vymezení zaměstnanců ve zdravotnictví (str. 

str. 5). Trochu jednostranně působí i velmi častá citace 

jednoho autora (např. str. 21,22,27,40,45,50,57). 

 

4. Celkové zhodnocení práce 

Práce má solidní úroveň, je komplexní a svědčí o systematické 

práci autora v oblasti pracovní doby v sektoru zdravotnictví. 

Velmi cenné je zejména samotné praktické zaměření na zajištění 

zdravotnické péče v ústavních zařízeních.  

 

5. Klasifikace práce 

Práci lze hodnotit známkou výborně až velmi dobře v závislosti 

na obhajobě. V rámci obhajoby by autor měl ve stručnosti 

nastínit rozdíl v pracovních podmínkách mezi zdravotnickými 

zařízeními odměňovanými  mzdou a platem v České republice.  
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