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1. Aktuálnost (novost) tématu  

 

Autor zvolil téma trvale aktuální, jehož dílčí aspekty bývají pravidelným předmětem odborného 

diskurzu včetně novelizačních iniciativ, a to i s ohledem na křehký „balanc“, o který se 

pracovněprávní zákonodárství prostřednictvím vyvažování funkce ochranné a organizační pokouší.  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody  

 

Zvolené téma je tématem náročným, jehož zpracování vyžadovalo dobrou orientaci v příslušných 

ustanoveních českých právních předpisů a judikatuře Nejvyššího soudu rešerši, včetně rešerše 

navazující judikatury Soudního dvoru Evropské unie a Evropského soudu pro lidská práva. 

 

Přestože zvolené metody autor explicitně nevymezuje, ze zpracování kvalifikační práce je patrné 

využití metody historické, analytické a v některých částech komparativní.  

 

3. Formální a systematické členění práce  

 

Systematika práce je odpovídající. 

 

Text práce je rozdělen (vyjma úvodu a závěru) do čtyřech kapitol, které jsou dále děleny do 

podkapitol. V první kapitole autor představuje obecnou povahu vztahu zaměstnance a 

zaměstnavatele, včetně zásad pracovněprávních vztahů. Druhá kapitola vymezuje závislou práci, 

její znaky a podmínky, za nichž je vykonávána. Ve třetí kapitole autor představuje obecně limity 

závislosti zaměstnance, jejich pojem, členění a vzájemné vztahy. Ve čtvrté kapitole, která je 

stěžejní částí kvalifikační práce, autor kategorizuje vybrané limity závislosti na objektivní a 

subjektivní, jež dále rozpracovává. 

 

4. Vyjádření k práci  

 

Téma diplomové práce je značně široké a teoreticky náročné, když směřuje do samotné esence 

pracovněprávního vztahu, tj. výkonu závislé práce, jehož podmínky a „limity“ prostupují napříč 

pracovním právem. Diplomová práce představuje předmětnou problematiku a přestože se všemi 

dílčími závěry nelze bez dalšího zcela souhlasit, práce nevykazuje zásadní obsahové nedostatky.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce  Autor  vymezil cíle práce hned v úvodu, když cílem bylo 

provedení analýzy současné pracovněprávní úpravy 

vztahu zaměstnance a zaměstnavatele a zhodnocení, zda 

existují skutečnosti způsobilé nařizovací pravomoc 



zaměstnavatele narušit. Autor reflektoval na skutečnost, 

že práce neobsahuje výčet těchto limitů úplný, nýbrž 

analyzuje pouze limity vybrané. Předsevzaté cíle lze 

považovat za naplněné. 

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce z 

hlediska plagiátorství  

Diplomant s oponentkou práci a ani žádnou její část 

nijak nediskutoval.  

Oponentce nejsou známy žádné skutečnosti, které by 

zakládaly pochybnost o autorově samostatnosti. 

Dle vygenerovaného protokolu o výsledku kontroly 

na plagiáty je nejvyšší dosažená míra podobnosti 1% 

- jde tedy o práci původní. 

 

Logická stavba práce  Téma je zpracováno přehledně v logicky uspořádaném 

celku, s potřebným poznámkovým aparátem, přehledem 

použité literatury, abstraktem a seznamem klíčových 

slov.  

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně citací  

Autor zvolil jako výchozí zdroj zejména monografie a 

odborné články, jejichž rešerši doplnil judikaturou 

vrcholných soudů národních i relevantní judikaturou 

Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro 

lidská práva. Při zpracování práce nebylo pracováno se 

zahraničními zdroji.  

Autorovi lze doporučit sjednocení poznámek pod čarou a 

citací, kdy by bylo vhodné poznámku pod čarou začít 

velkým písmenem a ukončit tečkou. 

V některých případech autor vycházel ze zastaralých 

vydání publikace (BĚLINA, Miroslav. Pracovní právo. 

6. vydání. Praha: C.H.Beck, 2014.). 

 

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu)  

Kvalifikační práce se snaží komplexně analyzovat 

vybrané pracovněprávní instituty optikou míry 

vzájemného vyvažování funkce ochranné a organizační 

v pracovním právu.  

Lze ocenit, že se autor snaží neomezovat pouze na výklad 

obsahu předpisů, ale předkládá i vlastní názory ke 

zkoumané problematice, jak je patrné z nabídnutého 

členění limitů závislosti na subjektivní a objektivní. 

Na druhou stranu si nelze nepovšimnout určitých 

nepřesností či nevyvarovat se polemice s dílčími závěry 

autora. 

Předně, k jádru kvalifikační práce se autor dopracovává 

až téměř po čtyřiceti stránkách textu. Je otázkou, zda by 

nebylo vhodnější  zaměřit detailnější pozornost na limity 

závislosti a vyvažování dvou funkcí pracovního práva, 

než polemizováním nad postavením pracovního práva 

v systému práva (str. 9-11). 

Na str. 16 autor uvádí, že pokud zákoník práce vylučuje 

aplikaci určité oblasti upravené občanským zákoníkem, 

logicky musí tuto oblast nahradit vlastní zvláštní právní 

úpravou. S tím se nelze ztotožnit, když vyloučení 



 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

 

V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autor věnoval limitům závislosti zaměstnance v případě 

homeworkigu, teleworkingu a sdíleného pracovního místa.  

 

 

 

 

V Praze dne 27.1.2022 

 

 _______________________________________  

Mgr. Lucie Matějka Řehořová, PhD., oponentka 

aplikace určitého občanskoprávního institutu může být 

zákoníkem práce činěno z důvodu právě ochranné funkce 

či zohlednění specifik pracovněprávních vztahů bez 

„legislativní náhrady“ (např. v případě zadržovacího 

práva v ust. § 346d odst. 2 ZP). 

Na str. 46 reflektuje autor usnesení Nejvyššího soudu 

z roku 2007, jejž uvozuje jako rozhodnutí „z nedávné 

doby“, což z časového hlediska není příliš přiléhavé. 

Rovněž se závěry učiněnými na str. 61 lze polemizovat 

s cílem určité obrany zaměstnavatele, zohlednění ochrany 

provozu jeho podniku a uplatňování organizační funkce 

pracovního práva v praxi. 

Na str. 70 autor uvádí, že považuje za nedostatek, že 

pravidla rozvržení směn nejsou podstatnou náležitostí 

pracovní smlouvy. Pokud by tomu však tak bylo, 

zaměstnavatele bychom zcela zbavili organizační funkce 

a možnosti disponovat se zaměstnanci dle potřeb 

konkrétního podniku. Navíc tyto potřeby mohou měnit (a 

často také mění). V případě přijetí premisy autora by 

však zaměstnavatel pro jejich změnu potřeboval vždy 

souhlas všech zaměstnanců. 

Ve vztahu k právu zaměstnance odmítnout výkon práce 

je opomenuto ust. § 106 odst. 2 ZP. 

I přes shora uvedené lze práci hodnotit jako zdařilou, a to 

zejména s ohledem na teoretickou náročnost 

zpracovávaného tématu. 

 

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  Práce je z hlediska formálního upravena způsobem 

obvyklým pro tento druh prací. 

 

Jazyková a stylistická úroveň  Technické zvládnutí textu je dobré. Jazyková úroveň práce 

je velmi dobrá, překlepy v textu a chyby v interpunkci 

minimální.  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou 

práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň „velmi dobře“  


