
Posudek oponenta diplomové práce na diplomovou práci

Ivana Mazance

na téma „Liberalizace českého a slovenského pracovního práva v posledních 15 letech“

Autor předložil v září 2009 k obhajobě diplomovou práci na téma věnované liberalizaci 
pracovního práva. Cílem diplomové práce dle autora analýza prosazování liberálních prvků v 
úpravě pracovního práva České republiky při jejich současném porovnání s paralelním vývojem 
stejného právního oboru na Slovensku.

Předložená práce o rozsahu 91 stran je včetně úvodu a závěru členěna do čtyřech částí. 
Druhá (obsahově první) část je věnována rozboru tématu Liberalizmus a jeho vliv na pracovní 
právo, třetí část se zabývá pracovním právem v České republice a část čtvrtá pracovním právem na 
Slovensku. kapitola pátá je věnována rozboru smluvní svobody v pracovním právu.

Autor při zpracování diplomové práce prokázal dobrou znalost zvoleného tématu, o čemž
svědčí i prostudovaná literatura, jejíž seznam je připojen k práci. Autorka v předložené diplomové 
práci řádně citovala z použité odborné literatury a judikatury.

Diplomant se při zpracování diplomové práce nedopustil větších věcných chyb. Pozitivně
hodnotím zejména zvolené téma, které je velmi zajímavé. Z obsahové hlediska je práce vyvážená. 
Po úvodním pojednání o podstatě základních pojmů analyzovaných v předložen diplomové práci se 
autor věnuje zkoumání vývoje pracovního práva v obou státech. Získané poznatky následně
diplomant stručně analyzuje. Kladně lze hodnotit autorovu prezentaci vlastních názorů na zvolené 
téma, i když některé mohou být diskutabilní. Po jazykové stránce a grafické stránce lze práci 
považovat za zdařilou. 

Na rozdíl od názoru autora (str. 4 diplomové práce) se nedomnívám, že pojednání o 
slovenské úpravě je dostačující. Z komparistického hlediska by byl vhodnější zvolit k porovnání 
totožné instituty. V „slovenské“ částí diplomové práce postrádám podrobnější pojednání o 
principech slovenského pracovního práva (srov. str. 15 a násl diplomové práce).

Předložená diplomová práce i přes výše uvedené nedostatky dle mého názoru odpovídá 
požadavkům kladeným na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Předběžně navrhuji 
hodnotit předloženou diplomovou práci známkou výborně.

Během obhajoby by se měl diplomant vyjádřit k výše uvedeným připomínkám a k následujícímu:

a)Proč je nutno prosazovat liberalizmus v pracovním právu ?

b)Může nečlen odborové organizace prohlásit, že si nepřeje, aby zaměstnavatel projednával jeho 
individuální záležitosti včetně výpovědi s odborovou organizací?



JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

oponent

V Praze dne 16. září 2009




