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 Předložený elaborát je zpracován na důležité a aktuální téma z hlediska 

současného i budoucího legislativního vývoje. 

 

 Text diplomové práce o  rozsahu 54 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 

do čtyř kapitol dále podrobněji členěných. První z nich, která představuje obecný 

základ zkoumané problematiky, se nejprve zabývá pracovněprávními vztahy a jejich 

kategorizací a poté způsoby vymezení práv a povinností smluvních stran 

individuálních pracovněprávních vztahů.  

 V druhé kapitole se autorka zabývá vymezením pojmu vnitřního předpisu, 

posuzováním jeho povahy z hlediska možnosti zařazení do oblasti pramenů práva  a  

kritérii  třídění vnitřních předpisů.  

 Kapitola třetí uvádí přehled vývoje právní úpravy vnitřních předpisů od 60. let 

minulého století až po současnost. 

Stěžejní část diplomové práce z hlediska rozsahu i obsahu představuje  

kapitola čtvrtá, která podrobně zkoumá proces tvorby, schvalování a vydávání 

vnitřních předpisů zaměstnavatelem. V této souvislosti autorka upozorňuje na 

některá interpretačně nejasná a obtížně aplikovatelná právní ustanovení.  

V samotném závěru práce diplomantka hodnotí právní úpravu a její 

uplatňování  v praxi.a v této souvislosti formuluje dílčí návrhy de lege ferenda. 

 

 Autorka si jako téma své diplomové práce zvolila problematiku poměrně 

složitou, kde se už z hlediska samotné povahy vnitřního předpisu a jeho zařazení do 

pramenů práva ve formálním smyslu vyskytují diametrálně odlišné názory odborníků 

z oblasti teorie práva. Vzhledem k velmi stručné až kusé právní úpravě byla 

diplomantka nucena při zpracování vycházet zejména z  právní doktríny a judikatury.. 

 Lze konstatovat, že stanovený cíl práce spočívající v analýze vývoje vnitřních 

předpisů a zkoumání jejich úlohy a povahy se podařilo splnit a v rámci limitovaného 

rozsahu diplomové práce i obsahově vyčerpat. Elaborát zachycuje současný stav 



zkoumané problematiky v celé její šíři a odráží též předpokládaný vývoj v uvedené 

oblasti. 

Elaborát je po stránce formální i obsahové na velmi dobré úrovni. Má 

přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností jednotlivých částí. 

Z hlediska věcného prokazuje schopnost autorky orientovat se  v předmětné 

problematice a nevykazuje závažnější nedostatky. Pokud se v textu vyskytují, mají 

spíše povahu neobratných formulací,  např. s. 54 – fáze životního cyklu vnitřního 

předpisu  (bylo vhodné dát alespoň do uvozovek),  pod taktovkou Ústavního soudu 

apod. 

 

S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že předložená diplomová práce 

celkově vyhovuje stanoveným požadavkům  a je možno  ji   doporučit  k obhajobě. 

 

Navrhuji, aby  autorka v rámci diskuse při obhajobě podrobněji pohovořila o 

svých kritických připomínkách k platné právní úpravě uvedených v závěru práce. 
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