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 Disertační práce se zabývá tématem, které je aktuální, zejména díváme-li se na něj 

v kontextu dalších pracovněprávních institutů a vzájemných vazeb mezi nimi. Také 

novelizace zákoníku práce, souvisejících právních předpisů z oblasti soukromoprávní i 

veřejnoprávní a judikatura nastolují řadu podnětů k zamyšlení pro právní teorii i praxi.   

 

 Práce je členěna na úvod, pět kapitol a závěr. Dále obsahuje seznam použité literatury 

a abstrakt. Vhodně jsou stanoveny cíle, především posoudit, „zda právní úprava vzniku 

pracovního poměru odpovídá současným potřebám kladeným na tuto problematiku, 

analyzovat její nedostatky a formulovat dílčí připomínky či návrhy de lege ferenda.“   

 

Kapitola první se soustředí na analýzu problematiky v širších souvislostech. Vymezuje 

postavení pracovního práva v systému českého práva, včetně vazeb k právu občanskému, 

finančnímu či správnímu (pokud jde o zaměstnanost, resp. státní politiku zaměstnanosti, ta 

bývá odborníky pojímána jako součást pracovního práva, nebo je zařazována do práva 

sociálního zabezpečení). Zohledňuje rovněž důležitou návaznost mezi vnitrostátním právem a 

právem Evropské unie, popisuje pracovněprávní vztahy a skutečnosti.  

 

Kapitola druhá se věnuje subjektům, obsahu a předmětu pracovního poměru, stručně 

se dotýká atypických forem zaměstnání aj. Své opodstatnění má kapitola třetí, která uvádí 

důležité povinnosti budoucího zaměstnavatele a tomu odpovídající práva budoucího 

zaměstnance předcházející uzavření pracovního poměru (požadování údajů, poskytování 

informací) aj.  

 

Těžiště disertační práce představuje kapitola čtvrtá, která detailně rozebírá proces 

uzavírání pracovní smlouvy, její obsahové náležitosti, formu, odstoupení od smlouvy a 

zmiňuje možnost a význam uzavírání dalších smluv, které na pracovní smlouvu navazují. 

Další text je vyhrazen jmenování ve smyslu zákoníku práce a zvláštních právních předpisů. 



Doktorand uvádí vybrané problémy z praxe, např. „pověřování“ funkcí, uzavření pracovní 

smlouvy na místo, u něhož zákon předpokládá vznik pracovního poměru jmen ováním, 

jmenování na dobu určitou apod. Zaujímá k nim stanovisko a své závěry opírá též o rozsudky 

soudů, zejména Nejvyššího soudu ČR. 

 

 Právní úprava z pohledu Slovenské republiky a stručná komparace s právní úpravou 

v České republice je zachycena v poslední kapitole. Historický exkurz do vývoje pracovního 

práva je zajímavý a mohl být, pokud jde o vývoj do roku 1992, zařazený již do kapitoly první.   

 

  Pozitivně hodnotím komplexní přístup pana JUDr. Voňky ke zpracování tématu. 

Popis materie je doplněný o postřehy z praxe, odkazováno je na relevantní prameny 

sekundárního práva Evropské unie, nastíněny jsou dílčí návrhy de lege ferenda. 

 

Pokud jde o formální úpravu, text je přehledný, odrážky jsou používány minimálně. 

Pouze vznáším drobnou připomínku k jednostrannému umístění textu, což není obvyklé 

řešení. Po gramatické a stylistické stránce je zpracování vyhovující, několik překlepů je zcela 

zanedbatelných a nesnižuje celkovou kvalitu. Požadovaná kritéria jsou splněna i z hlediska 

rozsahu (190 stran).  

 

Disertační práce se opírá o dostatečný počet monografií, učebnic, odborných článků. 

Zvláště oceňuji rozsáhlý výčet judikatury. 

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační 

práce. 
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