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1. Aktuálnost tématu  

Práce se zabývá aktuálním tématem pracovního práva, které 

má výrazně teoreticko-koncepční zaměření a pojednávání o 

promítání flexicurity, jakožto strategie pracovního práva 

pro 21. století, do české právní úpravy.  

 

2. Náročnost a povaha tématu  

Jedná se o náročné téma, v němž musí diplomantka 

aplikovat obecnou strategii zaměstnávání osob, jakožto 

vůdčí ideu EU na konkrétní národní právní úpravu v České 

republice.    

 

3. Hodnocení práce 

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

v první části zabývá předmětem pracovního práva, jeho 

vývojem v České republice po roce 1989, stejně jako 

srovnání s mezinárodním vývojem. Rovněž druhá část má 

terotetickou povahu a věnuje se zasazení pracovního práva 

do systému národního práva, zejména vztahu k občanskému 

zákoníku, dále základním zásadám pracovního práva, včetně 

soukromoprávního principu „co není zakázáno, je 

dovoleno“. Třetí část vysvětluje pojem flexicurity, 

včetně jeho mezinárodního užití. Stěžejní a rozsahově 

dominující je část čtvrtá, která má nalézat stopy 

flexicurity v jednotlivých stěžejních institutech 

pracovního práva.  Krátký závěr je spíše rekapitulační 

povahy bez konkrétních námětů lege ferenda.   
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4. Další vyjádření k práci 

Práce má velmi popisnou povahu, postihuje předmětnou 

materii, avšak velmi rámcově, bez bližších vymezení. 

Autorka bohužel převážně líčí platnou právní úpravu, aniž 

by její jednotlivé instituty poměřovala prismatem 

flexicurity. Autorka shromáždila relevantní vědecké 

prameny, aniž by však s nimi více vědecky pracovala.  

Poznámkový aparát je standardně využíván. Popisnost 

právní úpravy se snaží autorka vyvažovat pasážemi o 

úvahách de lege ferenda, pohříchu však málo úspěšně.  

Práce není ušetřena věcných ani formálních pochybení. 

V části 4.4.1. je uvedena neaktuální částka minimální 

mzdy, užívány jsou zastaralé pojmy „právní úkon, nárok“.  

 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

V rámci obhajoby by autorka měla provést návrh 

koncepčního směřování zákoníku práce ve světle strategie 

flexicurity.   

 

Práce má bohužel toliko průměrnou úroveň a pro její 

úspěšné obhájení bude třeba prokázat velmi dobré 

toeretické znalosti zkoumané problematiky.  

 

V Praze dne 10.9. 2014 

 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D 

  vedoucí diplomové práce 


