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Autorka si zvolila pro svoji práci klasické téma pracovního 

práva, které však v době posilování autonomie vůle stran pracovního 

poměru je velmi aktuální. Práce vyžaduje znalost národní právní 

úpravy, včetně závazkového práva, jakož i schopnosti jejího 

praktického použití.  

Předložená práce sestává ze 57 stran textu včetně obsahu, 

úvodu a závěru, seznamu použitých pramenů a resumé v anglickém 

jazyce. Práce obsahuje kromě úvodu a závěru tři základní 

části, které jsou dále členěny. První část vymezuje předmět 

pracovního práva, úpravu v zákoníku práce, jakož i nový 

občanský zákoník. Druhá část je věnovaná povaze pracovní 

smlouvy jakožto právního jednání a v části třetí jsou 

rozebírány její náležitosti. Vyústěním práce je její závěr, 

který má spíše shrnující povahu. 

 

1. Aktuálnost tématu  

Práce se zabývá standardním tématem pracovního práva, které je 

však aktuální vlivem posilování soukromoprávní povahy vztahu. 

Jeho bližší rozbor je tak určitě přínosný. 

 

 

 



2. Náročnost a povaha tématu  

Jedné o standardně obtížné téma, jehož zpracování by mělo 

nastínit principy sjednávání pracovní smlouvy, její základní 

náležitosti, stejně jako její smysl a účel a to s náměty de 

lege ferenda. 

 

3. Hodnocení práce 

Práce je dobře odborně provedena. Autorka standardně pracuje 

s vědeckými prameny, poznámkový aparát je rovněž dostatečně 

využíván. Prameny autorka doplňuje vlastním pohledem na 

zkoumanou problematiku, stejně jako praktickým vysvětlením. 

Vytknout je třeba nedostatečný výklad uzavírání pracovní 

smlouvy, kde bylo vhodné vzít v úvahu již vazbu na nový 

občanský zákoník. 

Práce má ucelenou strukturu a postihuje předmětnou materii.  

Autorka velmi často vnáší vlastní pohled a hodnocení, byť ne 

vždy s ním lze souhlasit (např. str. 13 – nový občanský 

zákoník si nevyžádal větší novelizaci zákoníku práce). Stejně 

tak některá hodnocení autorky nejsou blíže podloženy ani 

vysvětleny. 

Práce však má obecně dobrou úroveň a lze ji ohodnotit známkou 

velmi dobře.  

4. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V rámci obhajoby by se autorka měla zamyslet nad relevantností 

jednostranné změny druhu práce dle právní úpravy de lege lata.   
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