
Hodnocení diplomové práce 

Ivana Mazance na téma 

“Liberalizace českého a slovenského pracovního práva 

v posledních 15 letech“

Diplomant si ke zpracování své diplomové práce zvolil značně opomíjené, ač velmi zajímavé a 
aktuální téma. Srovnáním českého a slovenského pracovního práva a jejich vývoje po rozdělení 
ČSFR se příliš mnoho prací nezabývá, i když je možné na toto téma mnohé konstatovat a 
analyzovat. 
Předložená práce je systematicky členěna do šesti kapitol, z nichž první a poslední tvoří úvod a 
závěr práce. V této souvislosti snad lze učinit malou formální poznámku v tom smyslu, že se ve 
vědeckých pracích úvod a závěr zpravidla jako kapitoly nečíslují. 
Po úvodu se autor zabývá pojmem liberalismu a jeho vlivu na pracovní právo. Stěžejní část práce 
tvoří pak kapitoly o pracovním právu v ČR a pracovním právu na Slovensku. Pátou kapitolu své 
práce věnuje autor smluvní svobodě v pracovním právu jako takové. 
Z obsahového hlediska lze v práci vyzdvihnout, že je z ní patrné, že k jejímu zpracování autor 
přistoupil se zájmem a snahou zjistit relevantní informace právě o slovenském právu a jeho 
posledním vývoji. Na stranu druhou je třeba vyslovit politování nad tím, že poměrně velké množství 
informací, které měl autor k dispozici, nevyužil k tomu, aby obě právní úpravy pracovního práva 
srovnal, a to právě ve světle problematiky liberalizace a smluvní svobody. Rovněž bylo lze 
očekávat, že bude autor pracovat s větším rozsahem české i slovenské judikatury, což nebylo 
naplněno. 
I přes drobné nedostatky předložená diplomová práce dle mého názoru splňuje požadavky kladené 
Právnickou fakultou UK na zpracování diplomových prací. Z toho důvodu d o p o r u č u j i  
p r á c i  k o b h a j o b ě . 
V jejím průběhu navrhuji, aby se diplomant pokusil srovnat obě právní úpravy z hlediska smluvní 
svobody a liberalizace pracovního práva a osvětlil, jaké důsledky mohou mít jednotlivé postupy pro 
postavení zaměstnanců a zaměstnanost jako takovou. 

V Praze, 15.9.2009

JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
    vedoucí diplomové práce
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