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Posudek oponenta diplomové práce 

Jméno diplomantky: Lucie Řehořová 

Téma a rozsah práce: Následky vad pracovněprávních jednání, 83 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce v listinné a elektronické podobě dne 15. září 2014. 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je v kontextu rekodifikace soukromého 

práva aktuální.  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je vysoce náročné na teoretické znalosti, autorka tyto 

znalosti prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury a judikatury 

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – autorka dostatečně analyzuje platnou právní úpravu a její 

principiální podklad, průběžně dochází k četným a podnětným závěrům  

- Samostatnost při zpracování tématu – autorka se mnou téma ani vlastní práci 

nekonzultovala  

- Logická stavba práce – první kapitola je věnována základním východiskům 

problematiky. Ve druhé kapitole se diplomantka zaměřuje na institut právního jednání 

v obecné rovině. Z hlediska předmětu zkoumání je rozhodující zejména třetí kapitola, 

v níž se diplomantka věnuje samotným pracovněprávním jednáním a jejich vadám. Ve 

čtvrté kapitole se diplomantka zaměřuje na otázky související se zkoumanou materií. 

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny. Výtku lze mít jen ke způsobu citace v případě literatury zpracované 

autorským kolektivem.  

- Hloubka provedené analýzy – diplomantka materii zpracovala komplexně z široké 

perspektivy, včetně jejích principiálních východisek.  

- Úprava práce – práce je standardně upravena 
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- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, až na několik drobných chyb 

v interpunkci.  

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené UK v Praze, PF 

na zpracování diplomových. Informační systém mi neumožnil provést kontrolu 

podobnosti závěrečné práce.  

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadní připomínky. 

    

Při obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila též k některému z následujících 

podnětů:  

a) Jak z hlediska předmětu svého zkoumání a ústavního pořádku České republiky 

autorka vnímá § 18 ZPr ve znění po rekodifikaci.  

b) Lze dle diplomantky vztáhnout ustanovení § 18 ZPr i na kolektivní smlouvy? 

 

6. Doporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

7. Navržený klasifikační stupeň – výborně až velmi dobře dle výsledku ústní obhajoby 

V Praze dne 17.9.2014 

 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent 

 


