
HODNOCENÍ  

 

diplomové práce Vlastimila Lacha 

 

„Smluvní volnost a její omezení při vzniku, změně a skončení pracovního poměru“ 

 

Termín odevzdání práce: 18. 12. 2014  

 

 Předložená práce o rozsahu 57 stran textu je systematicky rozčleněna do úvodu, osmi 

kapitol, z nichž všechny kromě páté jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též abstrakt 

v angličtině.  

 

 První dvě kapitoly jsou zaměřeny na obecné otázky pracovního práva – na jeho pojetí, 

ústavní základy a také na stručný historický vývoj regulace pracovněprávního vztahu a 

omezení smluvní volnosti. Třetí kapitola je věnována začlenění pracovního práva do systému 

práva a jeho vývoji po roce 1918, čtvrtá kapitola dispozitivnosti a kogentnosti norem 

pracovního práva.  

 

 Těžiště práce spočívá v kapitolách páté až osmé, v nichž se autor zabývá nejprve 

koncepcí flexicurity a dále pak omezením smluvní volnosti při vzniku, změnách a skončení 

pracovního poměru.  

 

 V závěru se autor především zamýšlí nad soukromoprávní rekodifikací a změnami, 

které přinesla do pracovního práva. Konstatuje, že „pracovní právo v současné době došlo do 

stádia, kdy zcela správně dochází k neustálému prohlubování míry smluvní svobody a dochází 

k omezování kogentnosti zákoníku práce. Tento trend je správný, ale nelze jej uplatňovat 

donekonečna a je potřeba, aby zákonodárce správně nastavil podmínky limitace ve svobodné 

úpravě pracovněprávního vztahu“ (str. 57). S tímto názorem lze jistě souhlasit.  

 

 Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a 

jsou vzájemně provázané, práce je přehledná. Autor vychází z rozsáhlého okruhu odborné 

literatury, kterou uvádí v seznamu použité literatury, v textu s ní uvážlivě pracuje a odkazuje 

na ni.  

 



 Zvolené téma je aktuální, důležité a zároveň dosti náročné na zpracování. Z úrovně 

textu je zřejmé, že diplomant k němu přistoupil s hlubokým zájmem a rozsáhlými znalostmi. 

Jednotlivé otázky důkladně zkoumá a zaujímá k nim svá stanoviska. Velkou pozornost věnuje 

změnám, které do pracovního práva přinesla s účinností od 1. 1. 2014 soukromoprávní 

rekodifikace.  

 

 Autor prokázal výborné znalosti zkoumaných otázek, zaměřuje se nejen na platnou 

právní úpravu předmětné problematiky, ale uvádí i náměty de lege ferenda. Práci nelze 

vytknout závažnější nedostatky, pouze připomínám, že na str. 54 je poněkud nepřesný výklad 

ust. § 61 odst. 4 zákoníku práce.  

 

 Cíl práce – „zamyšlení nad optimální mírou regulace smluvní svobody a kritický 

pohled na současnou právní úpravu především v souvislosti s významnou rekodifikací 

soukromého práva“ byl komplexně a úspěšně naplněn, práce je velmi zdařilá.  

 

 

 Závěrem konstatuji, že předložená práce plně odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce, k obhajobě ji jednoznačně doporučuji.  

 

 

V Praze dne 18. ledna 2015                                                      Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

                                                                                                        vedoucí diplomové práce 


