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1. V posuzované práci se diplomantka zabývá významným tématem – pracovní smlouva 

patří k nejdůležitějším institutům pracovního práva nejen v České republice, ale i 

v zahraničí. Je předmětem dlouhodobého zájmu odborné i nejširší veřejnosti.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudovala diplomantka příslušnou právní 

úpravu českou i francouzskou, odbornou literaturu a další informační zdroje.  

Pokud jde o metody použité při zpracování zvoleného tématu, vycházela autorka 

především z metody deskripce, z metody analýzy a syntézy a rovněž z metody 

komparativní.  

K práci byl vygenerován dne 15. 9. 2017 „Protokol o kontrole na plagiáty“, podle 

něhož existuje 376 podobných dokumentů. Nejvyšší dosažená míra podobnosti je 

menší než 5 %.  

 

3. Cíl práce – „popsat právní úpravu pracovní smlouvy v České republice a ve Francii a 

následně srovnat pracovní smlouvu v obou právních řádech, poukázat na podobnosti či 

naopak rozdílnosti právní úpravy pracovní smlouvy a pokusit se o kritické zhodnocení 

vybraných institutů v českém a francouzském právním řádu“ – byl komplexně a 

úspěšně naplněn. Z úrovně textu je zřejmé, že autorka přistoupila ke zpracování 

zvoleného tématu s hlubokým zájmem a náležitými znalostmi.  

Systematické členění textu je vhodné, je rozdělen do úvodu, tří kapitol, které jsou dále 

vnitřně členěny, a závěru. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou 

vzájemně provázané. Diplomantka vychází z odborné literatury časopisecké i knižní, 

české i francouzské a z dalších informačních zdrojů. V textu s nimi uvážlivě pracuje a 

řádně je cituje. Práce též obsahuje abstrakt v češtině a v angličtině.  



První dvě kapitoly jsou věnovány rozboru právní úpravy pracovní smlouvy v České 

republice a ve Francii, autorka tak činí v širších souvislostech, upozorňuje i na 

aplikační problémy. Velmi zajímavá je třetí kapitola, v níž autorka srovnává českou a 

francouzskou právní úpravu pracovní smlouvy, upozorňuje na rozdíly.  

V závěru diplomantka shrnuje poznatky, ke kterým dospěla, doporučuje zamyslet se 

nad převzetím některých francouzských institutů – např. tzv. standardní zkušební 

doby, která následuje po převedení zaměstnance na jiný druh práce u zaměstnavatele.  

Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální.  

 

4. V rámci diskuse při obhajobě diplomové práce by se mohla diplomantka stručně 

v obecné rovině zaměřit na nejvýznamnější zamýšlené změny zákoníku práce, které 

jsou nyní ve Francii živě diskutovány. 

 

5. Diplomantka vhodně využila studijního pobytu ve Francii v rámci programu Erasmus 

k přípravě diplomové práce. Posuzovaná práce je velmi zdařilá, odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

6. Předloženou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  
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