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Posudek konzultanta k diplomové práci 

 

 

Jméno a příjmení diplomantky/ta: Lucie Řehořová 

 

Název práce: Následky vad pracovněprávních jednání 

 

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

 

Předložená práce, která je přiměřeně rozčleněna a standardně upravena, má včetně obsahu, 

závěru, seznamu zkratek a závěrečného resumé 94 stran. Samotný text tvoří 83 stran. Práce je 

členěna kromě úvodu a závěru do 4 kapitol, které se dále člení na podkapitoly, resp. podbody. 

 

Diplomantka práci s vedoucím opakovaně konzultovala. V rámci konzultací byly ze strany 

vedoucího vzneseny určité výhrady k obsahu a závěrům diplomantky, k nimž téměř ve všech 

případech přihlédla a v rámci výkladu je vypořádala. 

 

Diplomantka zadala prostřednictvím informačního systému žádost o vytvoření protokolu o 

shodnosti, tento však ke dni zpracování posudku prozatím nebyl k dispozici. S ohledem na 

zvolené téma lze mít nicméně za to, že práce není shodná s jinou kvalifikační prací. 

 

Práce je po jazykové stránce na vysoké úrovni. 

 

Logická stavba a systematiky práce je dobrá. 

 

V prvé kapitole se diplomantka věnuje základním východiskům problematiky, včetně 

ústavněprávních aspektů, základních zásad pracovního práva a základních zásad práva 

občanského. Následně se diplomantka, v druhé kapitole, zaměřuje na institut právního jednání 

(zejména jeho náležitostí a výkladu). Hlavní těžiště práce pak leží v kapitole třetí nazvané 

„Vady pracovněprávních jednání a jejich následky“. V poslední se diplomantka zaměřuje na 

otázky související s problematikou, která je předmětem jejího zkoumání.  

 

Práce je zpracována standardními metodami.  
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Diplomantka vycházela z širokého okruhu literatury a z dalších pramenů, včetně 

reprezentativní judikatury. V této souvislosti lze mít jen výhradu, že autorka v případě 

autorských kolektivů neuvádí konkrétního autora citované pasáže. 

 

Diplomantka zvolila téma, které nebylo prozatím v kontextu právní úpravy soukromého práva 

po rekodifikaci komplexně zmapováno a zpracováno. Jde o téma vysoce aktuální a 

z teoretického hlediska v zásadě o jedno z nejnáročnějších. Autorka se však svého úkolu 

zhostila velice dobře a s problematikou se popasovala z hlediska srovnání na této úrovni 

kvalifikačních prací nadstandardně – ocenit lze zejména teoretickou hloubku přístupu 

k tématu, včetně věnování se ústavněprávním aspektům. 

 

K obsahové stránce práce nelze mít zásadnějších připomínek.  

 

Práci lze jednoznačně doporučit k obhajobě, neboť bezezbytku splňuje předpoklady kladené 

na příslušný druh kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, 

s navrženým klasifikačním stupněm výborně, neboť jde o nadstandardní práci. 

 

Diplomantka by se při ústní obhajobě mohla vyjádřit k těmto otázkám: 

1. Autorka by se mohla vyjádřit k otázce důsledků nedostatku svéprávnosti na platnost 

právního jednání; 

2. Autora by se mohla vyjádřit k důsledkům nátlaku na platnost právního jednání, včetně 

označení příslušné právní úpravy; 

3. Autorka by se mohla vyjádřit k povaze vnitřního předpisu.    

    

 

V Praze dne 18. září 2014 

 

 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 

Konzultant 

 

 

 


