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1.

Aktuálnost (novost) tématu
S ohledem na stále relativní novost právní úpravy služebních poměrů je autorkou zvolená
problematika aktuální. Je však třeba poukázat na to, že služebním vztahům se rigorozantka
věnuje spíše okrajově a primárně se zaměřuje na právní úpravu pracovněprávních vztahů.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Pokud je materie analyzována do hloubky a jsou-li formulovány komplexní náměty de lege
ferenda, je téma náročné jak z hlediska předpokládaných teoretických znalostí a vstupních
informací, tak z hlediska jeho zpracování a použitých metod.
V této souvislosti je nicméně třeba poukázat na to, že autorka materii zpracovala primárně
za užití metody deskriptivní. Pro předloženou práci patí uvedené tudíž pouze částečně.

3.

Formální a systematické členění práce
Systematika členění práce je dobrá.
Z formálního hlediska lze poukázat na to, že poněkud nesourodě působí nadpisy
jednotlivých kapitol.

4.

Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem
zpracován
Autorce se podařilo vytyčený záměr naplnit pouze částečně.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství

Rigorózantka splnila vytyčené cíle pouze
Rigorózantka
s pověřeným
akademickým
pracovníkem práci opakovaně konzultovala. Některé
pověřeným akademickým pracovníkem vznesené
připomínky do práce zapracovala.
K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti
závěrečné práce s jinými dokumenty o 14.961
stranách. Práce vykazuje podobnost s 590
dokumenty. Ve všech případech, vyjma dvou, kde je
vykázána podobnost 16% s vlastním textem autorky,
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.
Pověřenému akademickému pracovníkovi je známo
několik odborných publikací, které se věnují materii,
o níž autorka pojednává. Žádná tato publikace není
obsahově
totožná
či
významně
podobná
s předloženou prací.
Z uvedených důvodů pověřený akademický
pracovník protokol o podobnosti závěrečné práce
blíže nezkoumal.
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

V základu je logická stavba práce dobrá.
Rigororózantka při zpracování práce využila
relativně omezeného množství pramenů i judikatury.

Práce je převážně popisná. Na řadě míst se autorka
opakuje. Práe obsahuje spíše méně vlastních úvah,
závěrů či návrhu de lege ferenda; návrhy de lege
ferenda jsou pouze částečně argumentačně
podložené.
grafy, Grafická úprava práce je dostatečná.

Úprava práce (text,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň

6.

Jazyková a stylistická úroveň práce je spíše
podprůměrná. Práce obsahuje stylistické nedostatky.
V oblasti gramatiky má práce deficity zejména
v interpunkci.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Základní koncepční připomínky k práci jsou formulovány shora; auorka k problematice
přistoupila spíše prostřednictvím metody dekpriptivní a jen v omezené míře se věnuje vlastním
úvahám o problematických aspektech skončení a služebního pracovního poměru, což je škoda,
neboť obě tyto oblasti nabízí široký prostor pro vlastní úvahy a návrhy de lege ferenda, stejně tak
jako pro možnou polemiku s dosavadními judikaturními závěry.
Z věcného a obsahového hlediska lze poukázat konkrétně například na tyto nedostatky:
- odkaz na ust. § 30 až 39 ZPr na str. 12 ve vztahu ke sjednání pracovního poměru není
zjevně dostatečný, když autorka zcela pomíjí ust. § 1724 an. ObčZ;
- je zcela nepřihléhavé hovořit o „smluvní volnosti“ ve vztahu k jednostrannému jednání,
jak autorka činí na str. 23 práce;
- při formulování otázky na str. 32 autorka opomíjí ust. § 106 odst. 2 ZPr;
- lze jen těžko rozumět tomu, proč autorka na str. 33 zmiňuje ve vztahu k dočasné pracovní
neschopnosti i stav v období od 1. 1. 2012 do 31.12.2013;

-

-

podmínka vedoucího pracovního místa v rámci ust. § 73 ZPr platí pro obě pozice
zmiňované v předmětném ustanovení (str. 38);
i relativně neplatné právní jednání je neplatné od počátku, je-li neplanost namítnuta (str.
40);
náhrada mzdy podle § 56 odst. 2 ZPr je navázána na oba důvody pro okamžité zrušení
pracovního poměru (str. 55);
právo na odstupné při skončení pracovního poměru po přechodu práv a povinností
z pracovněprávních vztahů vyžaduje splnění řady podmínek, které však autorka pomíjí (str.
46);
není zjevné, jak s předchozím výkladem souvisí text na str. 72.

I přes shora uvedené lze s výhradou a s podmínkou, že zejména vlastní úvahy a návrhy de lege
ferenda, včetně související argumentace, doplní autorka alespoň při obhajobě práce, připustit práci
k obhaboě. V opačmém případě nelze předpokládat, že může být s prací úspěšná.
Při ústní obhajobě se autorka vyjádří k těmto otázkám:
1) Jaké základní nedostatky a problematické otázky vnímá v oblasti právní úpravy skončení
pracovního a služebního poměru?
2) Jaké návrhy de lege ferenda by pomohly a z jakých důvodů stávající stav v oblastech, které
autorka vnímá jako problematicé, odpovídajícím způsobem zlepšit.
3) Jaké právní důsledky mohou vyplynout pro zaměstnance, je-li ujednána konkurenční
doložka bez smluvní pokuty a zaměstnanec závazek z konkurenční doložky poruší?
V Praze dne 22. března 2018
_________________________
pověřený akademický pracovník

