
Posudek k diplomové práci Víta Škraňky na téma  

„Pracovní smlouva“ 

 

 

Autor si zvolil pro svoji práci klasické téma, které je 

však nadále aktuálním tématem pracovního práva. Téma, jež je 

předmětem neustálých diskuzí, je tak jistě hodné bližšího a 

opakovaného zkoumání. Práce vyžaduje znalost národní právní 

úpravy, včetně úpravy občanskoprávní, stěžejní judikatury a 

dále schopnost její interpretace a aplikace s cílem námětů de 

lege ferenda.  

 

Předložená práce sestává z 65 stran textu včetně obsahu, úvodu 

a závěru je doplněná dále seznamem použitých pramenů a zkratek 

a resumé v anglickém jazyce. Práce obsahuje včetně úvodu a 

závěru pět částí, které jsou dále členěny. Shodnost práce ve 

srovnání s ostatními pracemi nepřesahuje 5%.  

 

 Autor nejprve obecně vymezuje pojem a pojetí pracovního 

práva, jeho funkci a prameny, stejně jako pracovněprávní 

zásady. Dále se prýce zabývá předsmluvními instituty. Hlavní 

část práce rozebírá institut pracovní smlouvy, včetně všech 

obsahových náležitostí a formy. Vyústěním práce je její 

hodnotící závěr s náměty de lege ferenda.  

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno, téma práce je stále aktuální, 

zejména v rovině právní interpretace a aplikace. Vzhledem k 

neopomenutelným potřebám praxe je myšlenka jejího zpracování 

přínosná.  

 

 



 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, vycházející z adekvátních 

pramenů. Vyzdvihnout je třeba pohled autora na podpůrné 

použití občanského zákoníku při uzavírání pracovní smlouvy. 

Autor pojímá celou materii problematiky, poněkud nadbytečně 

však  působí popis změny a skončení pracovního poměru. Práce 

není popisná, autor vnáší vlastní pohled do zkoumané 

problematiky.  

 

3. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní pohled do problematiky vzniku 

pracovního poměru, byť jednotlivé části působí trochu 

útržkovitým dojmem. Pozitivem práce je aktivní využití 

národních pramenů a judikatury. Po stránce terminologické trpí 

práce jistými pojmovými nepřesnostmi, např. „služební zákon“ 

(str.9), „zásada flexicurity“ (str. 17), „ pracovní zákoník“ 

(str. 19), „pracovní smlouva na dobu určitou“ (str. 58). Autor 

rovněž používá v práci pojem „právní úkony“.     

 

4. Celkové zhodnocení práce a její klasifikace  

Jak již bylo uvedeno, práce trpí některými spíše dílčími 

nedostatky, obecně však má dobrou úroveň a lze ji hodnotit 

známkou velmi dobře a doporučit k obhajobě. V rámci obhajoby 

by autor měl rozebrat problematiku předsmluvní 

odpovědnosti  při uzavírání pracovní smlouvy.  
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