
Posudek oponentky diplomové práce

Jméno diplomanta: Aneta Vejvarová

Téma a rozsah práce: Rozvržení pracovní doby, 60 stran vlastního textu

Datum odevzdání práce: 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť se jedná o velmi 
často používaný a diskutovaný aspekt pracovního práva. 

2. Náročnost tématu na: 
a. Teoretické znalosti – téma je poměrně málo náročné na teoretické znalosti, 

autorka tyto osvědčila
b. Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito 

dostačující množství odborné literatury 
c. Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce

3. Kritéria hodnocení práce
a. Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle
b. Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci 

samostatně
c. Logická stavba práce – práce je tvořena třemi kapitolami, jež na sebe logicky 

navazují, stěžejní část práce tvoří kapitola č. 2 Současná právní úprava 
pracovní doby a její rozvržení

d. Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně 
cituje použité prameny

e. Hloubka provedené analýzy – diplomová práce mohla být poněkud více 
analytická a mohla více využít použitelnou judikturu. Přínosem práce je 
naopak skutečnost, že se autorka v podstatě pokouší poskytnout jakýsi 
praktický návod ke správnému rozvržení pracovní doby v praxi. 

f. Úprava práce – práce je standardně upravena
g. Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá

4. případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UK na 
zpracování diplomových prací

5. připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – zásadních připomínek nemám. Při 
obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k některé z následujících otázek: 

 Jak byla v historii upravena pracovní doba dětí a její rozvržení?
 Rozvržení pracovní doby zdravotnického personálu nemocnic, zejm. lékařů –

možnosti řešení
6. doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě
7. navržený klasifikační stupeň – velmi dobře 
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