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1. Aktuálnost  (novost) tématu: Předložený elaborát je zpracován na  téma důležité 

a aktuální  z hlediska současné právní úpravy i jejích vývojových tendencí. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti -  Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou 

orientaci  v české i francouzské právní úpravě předmětné problematiky i v bohaté  

judikatuře Nejvyššího soudu ČR a francouzského Kasačního soudu vztahující se ke 

zvolenému tématu. 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – Autorka vycházela z širokého okruhu české a 

francouzské odborné literatury – z monografií, článků publikovaných v odborných 

periodikách a dalších zdrojů. 

- Použité metody - Při zpracování diplomové práce byly využity zejména metody 

deskripce,  interpretační analýzy a komparace 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- Splnění cíle práce -- Stanovený cíl spočívající v charakteristice právní úpravy 

pracovní smlouvy v České republice a ve Francii, následném srovnání pracovní 

smlouvy v obou právních řádech s poukázáním na podobnosti a rozdíly a kritickém 

zhodnocení úpravy vybraných institutů se autorce podařilo v rámci předloženého 

elaborátu splnit,  téma velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat. 

- Logická stavba práce – Text elaborátu je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do tří 

kapitol dále podrobněji členěných. První z nich je věnována právní úpravě pracovní 

smlouvy v České republice. Jednotlivé subkapitoly nejprve uvádějí charakteristiku 

pracovního práva, včetně pramenů právní úpravy a stručně nastiňují jeho dosavadní 

vývoj. Poté autorka podrobně analyzuje úpravu de lege lata pracovní smlouvy, její 



formální a obsahové náležitosti, její změnu i zánik v důsledku skončení pracovního 

poměru. Zkoumanou problematiku v závěru této kapitoly doplňuje stručné pojednání 

o specifickém institutu českého práva – dohodách n pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Kapitola druhá analyzuje francouzskou právní úpravu pracovní 

smlouvy. Autorka zde vhodně zvolila strukturu podobnou jako v kapitole 

předcházející, což usnadňuje orientaci ve zkoumaných institutech obou států. 

V jednotlivých subkapitolách diplomantka opět nejprve charakterizuje francouzské 

pracovní právo včetně pramenů, stručně nastiňuje jeho  dosavadní vývoj a poté 

analyzuje právní regulaci pracovní smlouvy, formu a obsah jednotlivých typů 

pracovních smluv, práva a povinnosti subjektů, rozdíl mezi změnou pracovní smlouvy 

a změnami pracovních podmínek a zánik pracovní smlouvy. Na závěr této kapitoly 

autorka podává informaci o způsobu řešení pracovních sporů ve Francii. Třetí 

kapitola je věnována komparaci právních úprav analyzovaných v předchozích 

kapitolách s důrazem na jejich rozdíly a zejména  na prvky francouzské právní 

regulace, které by mohly být pro českou úpravu de lege ferenda inspirativní.   

Rozbor předmětné problematiky  doplňují vybrané judikáty. Práce má přehlednou, 

vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností jednotlivých kapitol a obsahuje 

všechny předepsané součásti. 

-Práce s literaturou- Autorka zvolila jako výchozí zdroj stěžejní monografie a dále i 

řadu odborných článků, které  cituje v souladu se stanovenou normou. Diplomantka 

prokázala schopnost samostatné práce s uvedenými prameny. 

-Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu –Elaborát  postihuje značně 

rozsáhlou a náročnou problematiku. Zejména je třeba ocenit, že autorka se  

neomezuje pouze na  výklad jednotlivých ustanovení, ale  předkládá i vlastní názory 

a komentáře ke zkoumaným  problémům. Celkový přístup svědčí o skutečném zájmu 

o zvolené téma. 

-Úprava práce – Práce je z hlediska formálního upravena  způsobem adekvátním pro 

tento druh prací.. 

- Jazyková a stylistická úroveň – Předmětná problematika je prezentována 

srozumitelně, na vysoké stylistické úrovni a neobsahuje nepřesné či neobratné 

formulace. 

 

4. Případné další vyjádření k práci - Předložený elaborát je  zpracován precizně, 

nevykazuje obsahové nedostatky a lze jej považovat za zdařilý. 



 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě   

- vyjádřila svůj názor na možnost zaměstnání žáků během školních prázdnin již od 14 

let 

-vysvětlila důvod  přísné francouzské úpravy pro skončení pracovního poměru 

dohodou. 

 

6. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Celkově lze konstatovat, že 

předložená diplomová práce, vyhovuje stanoveným kritériím, a je možno ji  

doporučit  k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci 

stupněm výborně. 

 

 V Praze dne 11.9. 2017                                            doc.JUDr. M.Vysokajová, CSc. 

        oponent diplomové práce 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 


