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Posudek oponenta k diplomové práci 
 
Jméno a příjmení diplomantka: Aneta Hiblerová 
 
Název práce: Flexicurita při vzniku a zániku pracovního poměru 
 
Datum odevzdání práce v listinné podobě: 15. září 2017. Elektronicky byla práce odevzdána dne 
14. září 2017. 
 

 
Konzultace 

 
Autorka s oponentem práci a ani žádnou její jednotlivou část nijak nediskutovala a ani 
nekonzultovala.  
 
 

Podobnost práce s jinými dokumenty 
 
K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné práce s jinými dokumenty o 2.658 
stranách. Práce vykazuje podobnost se 189 dokumenty. Ve všech případech se jedná o 
podobnost menší než 5%. Zpravidla je vykazována shodnost/podobnost s informačními zdroji, 
které odkazují na právní úpravu – v řadě případů se protokol odkazuje na dikci právních 
předpisů, které autorka v práci cituje, resp. s nimiž autorka v práci dále pracuje.  
 
Oponentovi je známo několik kvalifikačních prací, které se věnují materii, o níž autorka 
pojednává. Žádná z prací však není podstatně shodná s předloženou prací.  
 
V kontextu právě uvedeného, s ohledem na znalost pramenů, kterým je práce podobná, 
nepovažoval oponent za nezbytné protokol o podobnosti závěrečné práce blíže zkoumat.  
 
 

Ke struktuře práce, její logické stavbě a ke zvolenému tématu 
 
Práce se sestává, včetně úvodu a závěru, resumé a seznamu literatury, celkem ze 72 stran.  Vlastní 
text práce má 64 stran. S ohledem na zvolené formátování (a v návaznosti na oponentem 
provedenou zběžnou kontrolu počtu znaků, včetně mezer, počítáno včetně poznámek pod čarou) 
lze ve vztahu k rozsahu práce konstatovat, že předložená práce splňuje minimální požadavky 
předepsané pro tento druh kvalifikačních prací předpisy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 
resp. Univerzity Karlovy.  
 
Práce je rozdělena do pěti částí, které na sebe částečně vzájemně navazují.  
 
V prvé části se autorka ve stručnosti zaobírá pojmem pracovního práva a jeho předmětem. 
Následně (část 2) navazuje pojednáním o pojmu flexicurity, a to z hlediska pružnosti 
pracovněprávních vztahů, ochrany zaměstnance, vývojových tendencí v rámci EU, zásad 
pracovního právního práva.  
 
Ve třetí části práce se diplomantka zaměřuje na prvky flexicurity při vzniku pracovního poměru, 
když pojednávání o postupu před vznikem pracovního poměru, náležitostech pracovní smlouvy, 
pracovním poměru na dobu určitou, zkušební době atp.  
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Následně (část 4) se autorka z hlediska flexicurity pokouší hodnotit právní úpravu skončení 
pracovního poměru, konkrétně výpověď z pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve 
zkušební době, dohody o skončení pracovního poměru atp.  
 
Závěrečná část (část 5) je věnována některým formám výkonu závislé práce, které můžeme 
označit za flexibilní.  
 
Jde-li o logickou stavbu práce, lze konstatovat, že v základu není špatná, avšak způsob, kterým 
autorka zkoumanou materii uchopila, není nejšťastnější, což se nakonec odráží i v logické stavbě 
práce jako celku (viz níže).  
 
Cíle vymezené autorkou úvodem práce se jí částečně podařilo naplnit.  
 
Autorka zvolila v rámci odborné veřejnosti stále diskutovanou problematiku, která má řadu 
problematických aspektů a momentů. Jedná se o aktuální téma, které je náročné zejména pokud 
jde o hledání vhodných legislativních řešení reagujících na stávající socioekonomické potřeby. 
Široké možnosti formulovat úvahy de lege ferenda či připojit vlastní kritické poznámky však autorka 
využila jen velice omezeně.  
 
Jedná se současně o materii relativně rozsáhlou. Právě v návaznosti na rozsah zkoumané materie 
se nabízí učinit zřejmě nejzásadnější připomínku k celé práci. Autorka pojednala rozsáhlé téma 
stručně až schematicky. Práce má na řadě míst čistě deskriptivní povahu, přičemž v mnohém ani 
popis právní úpravy není komplexní.  
 
 

K jazykové úrovni, použitým metodám zpracování a k práci s literaturou 
 
Práce je sepsána v českém jazyce.  
 
V práci se občasně vyskytují pojmové a jazykové nepřesnosti, ne vždy správně jsou používána 
interpunkční znaménka.   
 
Práce je zpracována běžnými metodami pro tento druh prací. Téměř výlučně převládá metoda 
deskriptivní. 
 
K formální stránce práce nelze mít výhrady.  
 
Práce byla zpracována za poměrně značně úzkého okruhu pramenů. Autorka téměř nevyužívá 
relevantní judikaturu. 
 
Odkazované prameny autorka, jde-li o kolektivní díla, nesprávně cituje, když neuvádí autora 
příslušné pasáže. Také není vždy patrné, zda se jedná o citaci, o odkaz na pramen, či o ztotožnění 
se autorky s názorem publikovaným v odkazovaném prameni, příp. o odkaz na související 
odbornou literaturu.  
 
 
 Připomínky k obsahové stránce práce 
 
Nad shora uvedené lze k práci formulovat tyto obsahové a jiné připomínky:  

- na str. 3 autorka hovoří o zákoníku práce jako o „kogentní normě“. Pojmově lze nicméně 
hovořit toliko o kogentním právním předpisu, hovoříme-li o normativním právním aktu, 
jímž je zákoník práce. Vedle toho lze hovořit o kogentní normě, jakožto pravidlu, které 
bylo rekonstruováno z normativních právních aktů; 
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- autorka se občasně např. str. 25 nebo str. 32, 42 atp. odkazuje na to, že „v praxi je běžné“ 
nebo „odborníci uvádí“ atp., aniž by však odkazovala na konkrétní pramen, z nějž své 
poznatky čerpá. Takový odkaz se zdá namístě zejména tehdy, pokud by měl podpořit 
závěry autorky, o kterých lze mít za to, že nejsou přesné – kupříkladu „v praxi vzniká 
v naprosté většině pracovní poměr uzavřením pracovní smlouvy“, působí částečně 
zavádějícím dojmem, když jmenováním může vzniknout pracovní poměr pouze tehdy, 
připouští-li to zákon, tzn. otázka formy vzniku pracovního poměru není otázkou volby, jež 
by náležela subjektům budoucího pracovního poměru; 

- na str. 25 autorka hovoří o „pracovním poměru, jakožto dvoustranném právním jednání“, 
což není přesné, neboť pracovní poměr je věřitelsko-dlužnický vztah, který se zakládá 
dvoustranným právním jednáním, příp. jmenováním; 

- str. 28 není přesné tvrzení „druh práce, neboli pracovní pozice“; 
- str. 28 působí minimálně zavádějícím dojmem tvrzení „s ohledem na možnost sjednat 

místo výkonu práce bez omezení“. Obdobně nepřesné je tvrzení ke dni, který byl sjednán 
jako den nástupu do práce „v tom, že jeho sjednáním vzniká pracovní poměr“ – pracovní 
poměr vzniká dnem, který byl sjednán jako den nástupu do práce, nikoli dnem, kdy byl 
sjednán den nástupu do práce; 

- str. 32 je nepřesné tvrzení o tom, že konkurenční doložka je v praxi „hojně užívána“, 
neboť s ohledem na podmínky, které je třeba pro sjednání konkurenční doložky splnit, je 
tomu právě naopak; 

- na str. 32 autorka nesprávně uvádí, že v rámci kompenzace z konkurenční doložky 
zaměstnanci náleží nejméně částka odpovídající výši jeho průměrného měsíčního výdělku. 
Již od 1. ledna 2012 je minimální výše kompenzace stanovena na polovinu průměrného 
měsíčního výdělku; 

- nepřesné je tvrzení na str. 37, že ve výpovědi z pracovního poměru musí být označeni oba 
účastníci pracovního poměru a uvedeno datum; 

- není zřejmé, pokud autorka hovoří na str. 45 an. o lhůtách pro využití důvodu ke skončení 
pracovního poměru okamžitým zrušením, proč shodně nečiní i ve vztahu k výpovědi 
z pracovního poměru. 

 
 
Závěrečné hodnocení a otázky k obhajobě 

 
Autorka prokázala v problematice dobrou orientaci.  
 
Práci lze doporučit, i přes shora uvedené připomínky, k obhajobě, neboť splňuje předpoklady 
kladené na příslušný druh kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, 
s navrženým kvalifikačním stupněm dobře až velmi dobře dle výsledků ústní obhajoby. 
 
Autorka by se při ústní obhajobě mohla vyjádřit k těmto otázkám: 

1) Lze sjednat možnost odstoupení od pracovní smlouvy ve prospěch zaměstnance?  
2) Pokud došlo k neplatnému sjednání doby trvání pracovního poměru na dobu určitou, 

např. byla sjednána doba trvání v délce 4 let, aniž by byla splněna zákonná výjimka ze 
základních pravidel o pracovních poměrech na dobu určitou, jaký postup má zvolit 
zaměstnance, který má zájem na tom, aby jeho pracovní poměr k zaměstnavateli i nadále 
trval?  

3) Autorka by se mohla vyjádřit k otázce, kdy může zaměstnavatel od konkurenční doložky 
odstoupit. 

 
V Praze dne 25. září 2017     JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 

oponent 


