
Posudek vedoucího diplomové práce na práci

Anety Vejvarové

zpracovanou na téma „ROZVRŽENÍ PRACOVNÍ DOBY“

Předložená práce o celkovém rozsahu 68 stran je členěna kromě úvodu a závěru do 

třech částí. Část první podává historický exkurz o právní úpravě rozvržení pracovní doby, část 

druhá analyzuje platnou právní úpravu pracovní doby a jejího rozvržení, část třetí se věnuje 

úpravě pracovní doby v mezinárodních dokumentech a unijním právu.

Autorka v předložené diplomové práci řádně citovala z použité odborné literatury a 

judikatury.

Pozitivně hodnotím zejména zvolené téma, které je velmi zajímavé. Předložená práce 

je zpracována pečlivě, množství pravopisných chyb je minimální. Ze systematického hlediska 

nepovažuji práci za vyváženou. Unijní právo je nutno považovat za součást českého práva, 

byť s určitými omezeními, a proto o unijní úpravě mělo být pojednáno dříve. Naopak 

historický exkurz považuji za zdařilý, pomáhá pochopit vývoj a konečnou podobu řady 

institutů z úpravy pracovní doby. V části druhé následuje po obecném úvodu do problematiky 

pracovní doby podrobná analýza vybraných institutů. Získané poznatky následně diplomantka 

detailně analyzuje. Kladně lze hodnotit autorčinu prezentaci vlastních názorů na zvolené 

téma, i když některé mohou být diskutabilní. Autorka ve své práci zohlednila též 

připravovanou velkou novelizaci zákoníku práce. Dále pozitivně hodnotím analýzu ust. § 84a 

zákoníku práce, demonstraci právní úpravy na příkladech (např. str. 41 diplomové práce) a 

závěr práce, v němž autorka poukazuje na mezerovitost právní úpravy. Po jazykové stránce a 

grafické stránce lze práci považovat za velmi zdařilou. 

V práci jsem nenalezl závažnější věcné chyby. Pochybuji, zda je v roce 2011 stále 

vhodné používat pojem „nový zákoník práce“. Je škoda, že autorka neanalyzovala více 

mezinárodní úmluvy uvedené na str. 52 diplomové práce.



Předložená diplomová práce přes zmíněné nedostatky odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě. Předběžně navrhuji 

hodnotit předloženou diplomovou práci známkou velmi dobře.

Během obhajoby by se měla diplomantka zaměřit na odpověď na následující otázky:

a) Náměty de lege ferenda k právní úpravě pracovní doby

b) Konto pracovní doby

V Praze dne 25. června 2011

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

              vedoucí diplomové práce




