
Posudek k diplomové práci Jana Ludačky na téma Limity 

závislosti zaměstnance v pracovním poměru  

 

Autor si zvolil pro svoji práci pohled na problematiku 

pracovního práva prismatem závislosti zaměstnance, jakožto 

podřízené strany pracovního závazku s cílem hledat limity takové 

závislosti. Jedná se o individuální a náročné zkoumání atributů 

předmětu pracovněprávního vztahu a jeho promítání do postavení 

zaměstnance a to ve světle strategie  flexicurity.  

 

Předložená práce sestává ze 72 stran textu včetně obsahu, 

úvodu a závěru, je doplněná dále seznamem použitých pramenů a 

resumé v anglickém jazyce. Práce obsahuje kromě úvodu a závěru 

čtyři základní části, které jsou dále členěny. První část je 

věnována vymezení pracovního práva, jeho povaze i základním 

zásadám.   Část druhá definuje a podrobně rozebírá znaky  závislé 

práce, jakožto kořeny limitů závislosti zaměstnance. Část třetí 

se věnuje samotným limitům závislosti a jejich členění. Čtvrtá 

část práce pojednává o limitech závislosti u vybraných institutů 

pracovního práva, a to jak u klasických, jako je vymezení druhu 

a místa výkonu práce, tak i u specifických vážících se 

k osobnosti samotného zaměstnance. Závěr na základě předchozí 

komparace vyvozuje hodnocení a závěry týkající se povahy i stavu 

českého pracovního práva.   

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno téma práce je velmi zajímavé, 

zejména v rovině hledání důsledků závislosti na obsah pracovního 

poměru. Vzhledem k neopomenutelným potřebám právní teorie je 

myšlenka jejího zpracování nadmíru přínosná. Autor dává ucelený 

přehled zkoumané právní problematiky, vychází z dostatečného 

množství pramenů, s nimiž intenzivně odborně pracuje. Na základě 

názorové komparace dospívá k vlastním závěrům a postupům.  



 

 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

z širokého množství pramenů. Které jsou aktivně využívány. 

Vyzdvihnout je třeba zejména vysoká snaha o teoretické vymezení 

klíčových atributů pracovněprávních vztah§. Způsob vedení práce 

svědčí o hodnotné samostatné práci autora, práce byla dne 7. 

ledna 2022 podrobena elektronickému posouzení míry shody, která 

nepřevyšuje 1%. 

 

3. Výsledky práce a její celkové hodnocení 

Práce přináší hluboký pohled do vybrané problematiky. Autor 

velmi podrobně analyzuje zkoumanou problematiku i za využití 

názorové komparace jiných autorů. Jak již bylo uvedeno, téma je 

velmi dobře a systematicky zpracované. Práce svědčí o důsledné 

a systematické i tvůrčí práci autora. Poznámkový aparát je 

výborně odborně využíván, stejně jako široký rozsah pramenů. 

Autor neopomíjí ani národní či komunitární judikaturu.  

 

4. Klasifikace práce 

Práci lze hodnotit známkou výborně. Svým rozsahem a kvalitou 

zcela naplňuje požadavky kladené na  diplomové práce.  V rámci 

obhajoby by autor měl rozebrat limita závislosti v institutu 

převádění zaměstnance na jinou práci.  

      

 

V Praze dne 22.1. 2022 

 

 

Prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 

 vedoucí práce  


