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1. Aktuálnost tématu  

Práce se zabývá aktuálním tématem pracovního práva, které 

má výrazně praktický dopad do hledání možností pružných 

forem výkonu práce, zejména z pohledu realizace doby jeho 

výkonu, vzhledem k potřebám smluvních stran s ohledem na 

koncept flexicurity, jakožto strategie pracovního práva 

pro 21. století.  

 

2. Náročnost a povaha tématu  

Jedná se o náročné téma, v němž musí diplomant aplikovat 

obecné i flexibilní formy pracovní doby s ohledem na 

jejich právní limity v existující národní právní úpravě 

v České republice. Dále postihnout jejich podstatu a 

posoudit výhodnost pro zaměstnavatele  a zaměstnance, ve 

snaze nastínit směřování právní úpravy de lege ferenda.    

 

3. Obsah práce 

Práce se skládá ze čtyř částí, úvodu a závěru. Autor se 

v první části zabývá postavení pracovního práva v systému 

práva, včetně vztahu k občanskému právu, základními 

zásadami a strategií flexicurity. Část druhá nastavuje 

platnou právní úpravu pracovní doby, opírajíc se přitom o 

standardní prameny. Část třetí toliko nastiňuje obecná 

východiska k pojímání flexibility zaměstnání, potažmo 



pracovní doby.  Stěžejní pasáží práce je její část 

čtvrtá, která se zabývá klíčovými flexibilními formami 

pracovní doby, nejprve v platné právní úpravě ČR a dále 

de lege ferenda. Obsáhlý závěr práce shrnuje hlavní 

postoje autora, hodnotí stávající situaci v České 

republice a doporučuje některé flexibilní formy pracovní 

doby de lege ferenda.   

4. Hodnocení práce 

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, okruh pramenů mírně 

omezený. Práce pokrývá předmětnou problematiku a je dobře 

rozvržena, snad jen část třetí působí neukotveně. 

Vyzdvihnout je na druhé straně třeba zejména vysokou snahu 

o popis úprav de lege ferenda, zejména sdílení pracovního 

místa. Práce svědčí o důsledné, systematické i tvůrčí 

práci autorky. K práci nemám výraznějších připomínek, 

vyjma velmi strohé části třetí. 

   5. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní pohled do problematiky. Autor 

velmi podrobně líčí problematiku de lege ferenda a provádí 

její následné hodnocení, stejně jako předkládá úvahy de 

lege ferenda. Téma je velmi dobře a systematicky 

zpracované.  

   6. Klasifikace práce 

Práci lze hodnotit známkou výborně. V rámci obhajoby by se  

autor měl zaměřit na nastínění securitních prvků v případě 

zavedení práce na zavolanou v české právní úpravě.    
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