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Předložený elaborát je zpracován na téma vysoce aktuální a závažné, a to 

zejména s ohledem na přijetí nového občanského zákoníku, které  přineslo 

významné změny v oblasti úpravy pracovněprávních vztahů, ale zároveň i některé 

interpretační a aplikační problémy. 

 

 Text diplomové práce o  rozsahu 57 stran  je  (kromě úvodu a závěru) 

rozdělen do osmi kapitol dále  podrobněji členěných. Úvodní kapitoly jsou věnovány 

obecným otázkám pojetí pracovního práva, jeho ústavním základům a stručnému 

nastínění historického vývoje regulace pracovněprávního vztahu a omezování 

smluvní svobody.  

V kapitole třetí se autor zabýval postavením pracovního práva v právním 

systému a jeho vztahem k právu občanskému. Zvláštní pozornost je v této souvislosti 

věnována rekodifikaci soukromého práva a jejímu vlivu na právo pracovní. 

Obsah kapitoly čtvrté je zaměřen na téma dispozitivnosti a kogentnosti norem 

pracovního práva. Diplomant zde z tohoto aspektu zkoumá povahu úpravy prvního  

pracovněprávního kodexu z roku 1965 a  platné právní úpravy obsažené v zákoníku 

práce č.262/2006 Sb. 

Stěžejní část diplomové  práce  představují kapitoly pátá až osmá, v nichž 

autor nejprve objasňuje  koncepci flexicurity a poté analyzuje platnou  právní úpravu 

vzniku, změn a skončení pracovního poměru z hlediska omezení smluvní svobody a 

možnosti využívání kogentních a dispozitivních norem k této regulaci. 

V závěru práce diplomant shrnuje poznatky, k nimž dospěl, a hodnotí splnění 

stanovených cílů, které si stanovil. 

 



 Diplomant si zvolil pro svoji práci téma značně náročné vyžadující odpovídající 

znalosti právně teoretické a velmi dobrou orientaci v právní úpravě z hlediska jejích  

vývojových změn i platného stavu. Lze však konstatovat, že cíl práce spočívající  

v zamyšlení nad optimální mírou regulace smluvní svobody a v kritickém pohledu na 

současnou právní úpravu především v souvislosti s významnou rekodifikací 

soukromého práva se  v rámci diplomové práce podařilo úspěšně splnit.  

 

Z hlediska formálního se elaborát vyznačuje přehlednou strukturou s logickou 

provázaností jednotlivých částí. O hlubším zájmu autora o předmětnou problematiku 

svědčí i široký okruh odborné literatury, z níž při zpracování vycházel, a kterou řádně 

cituje.  

 

Také po stránce obsahové je elaborát zpracován  precizně. Zejména je třeba 

ocenit vlastní názory autora včetně formulace kritických připomínek k platné právní 

úpravě. Elaborát nevykazuje nedostatky závažnějšího charakteru. Lze vytknout 

pouze drobnější nepřesnosti (např. s. 53 – se zaměstnankyní na mateřské dovolené 

nelze rozvázat pracovní poměr z důvodů pro jeho okamžité zrušení ani výpovědí, 

s.54, odst. druhý – nepřesný výklad § 61 odst.4). 

 

Celkově je možno konstatovat, že diplomová práce vyhovuje stanoveným 

požadavkům,  lze ji hodnotit  jako velmi zdařilou a doporučit k obhajobě.  

 

 

 Navrhuji, aby  autor v rámci diskuse při obhajobě pohovořil o svých úvahách 

(uváděných na s. 37 a 38) týkajících se převedení zaměstnance na jinou práci. 
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