
 

Posudek školitele na disertační práci Mgr. Jana Váchy „Mezinárodní a 

evropské aspekty úpravy pracovní doby“ 

 

Disertační práce Mgr. Jana Váchy se zabývá nepochybně aktuální problematikou úpravy 

pracovní doby a doby odpočinku, a to v mezinárodním kontextu. 

V první části se zaměřuje na tuto úpravu v rámci Evropské unie. Pozoruhodný je z tohoto 

pohledu nejen detailní rozbor jednotlivých směrnic EU, ale především práce s hojnou 

judikaturou Soudního dvora EU.  

Ve druhé části se autor zabývá problematikou pracovní doby a doby odpočinku v rámci 

mezinárodní organizace práce a přitom pracuje nejen s úmluvami a doporučeními MOP, ale 

rovněž se stanovisky výboru expertů MOP.  

Třetí číst práce je věnována problematice pracovní doby a doby odpočinku v rámci Rady 

Evropy. Zde se autor neomezuje pouze na Evropskou sociální chartu, ale zabývá se podrobně 

rozborem případů řešených v této oblasti před výborem ministrů a evropským sociálním 

výborem.  

Výrazným pozitivem celé práce je samostatný a kritický přístup autora jak k pramenům právní 

úpravy, tak i k judikatuře a stanoviskům expertů.  

Nejcennější na této práci je část čtvrtá a závěr práce, v nichž autor podrobně rozebírá, v kterých 

případech česká legislativa neplní požadavky evropské a mezinárodní právní úpravy. Doktorant 

pak dospívá ve svých úvahách k cenným závěrům de lege ferenda.    

Mohu konstatovat, že tak podrobný rozbor této problematiky ze všech souvislostí, jak 

mezinárodních, tak z hlediska evropských aspektů je ojedinělý nejen v české odborné literatuře, 

ale dá se říct i v rámci evropské odborné literatury. Práce je cenná též svým přínosem nejen pro 

legislativní, ale též i pro aplikační praxi. 

Podmínka publikace dílčích výstupů je podle mého názoru dostatečně splněna.  Dílčí výstupy 

práce byly popisovány v řadě nakladatelství jako je Verlag Dashöfer, Anag a Wolters Kluwer.  

Závěrem mohu konstatovat, že práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertační práce. 

 

 

 

V Praze dne 12. 6. 2020     Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc. 



 

 


