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1.

Aktuálnost (novost) tématu
Z formulace názvu práce lze dovodit, že jejím tématem mají být dva okruhy otázek 1)
služební poměr dle zákona o státní službě („ZSS“), tedy zřejmě vymezení tohoto právního
institutu, a 2) změny služebního poměru dle ZSS v důsledku výroční systemizace.
Rigorozant nevymezil jasně v úvodu své práce, jaký je cíl jeho zkoumání, nicméně z textu
práce plyne, že se skutečně zabývá různými charakteristikami institutu státní služby
(zejména v části 2. práce) a systemizací služebních míst (zejména v části 3. práce).
Vzhledem k celkové novosti právní úpravy státní služby v ČR lze téma systemizace
považovat za aktuální. Na druhé straně obecné rozbory toho, jaká je povaha služebního
poměru a jaké důsledky mělo přijetí ZSS, jsou předmětem již více existujících literárních
pramenů.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Předložená práce je převážně volnějším publicistickým literárním žánrem a neobsahuje
vlastní odborný rozbor alespoň vybraných právních otázek, ze kterého by vyplynula
schopnost autora k samostatné tvůrčí činnosti v oboru práva na úrovni vyžadované pro
rigorózní práci. Práce uvádí zajímavé informace, velmi často čerpané z internetových nebo
novinových zpráv, obsahující třeba i hodnotící tvrzení, autor rovněž uvedl příklady
aktuálních správních a soudních rozhodnutí týkajících se tématu, ale nepřichází s vlastním
odborným, pokud možno citově nezabarveným právním rozborem tématu. Např. v textu od
str. 53, v němž píše o konkrétním případu odvolání státního zaměstnance proti rozhodnutí
o jeho odvolání ze služebního místa představeného, rigozozant píše, že „by rád
v následujících odstavcích poukázal na některé z odvolacích důvodů, které byly použity
v odvolání pana …. a které autor práce považuje za povšimnutí hodné. O jejich relevanci a
přesvědčivosti, nechť si udělá názor čtenář práce sám.“ Lze vytknout, že je to právě
rigorozant, kdo měl právní rozbor provést, měl ukázat na argumenty, které považuje za
relevantní atd. Pouhé přebírání textů z podání účastníků či z rozhodnutí nenaplňuje cíle
práce.

3.

Formální a systematické členění práce
Proti základnímu členění práce nemám výhrady, je věcí autorské licence. Těžiště práce má
spočívat zřejmě v jeho částech 2. („Státní služba podle zákona o státní službě“) a 3.
(„Služební poměr a systemizace“). Problémem 2. části práce však je, že se zabývá „vším a
ničím“, tedy nastiňuje všechny možné instituty podle ZSS, které se týkají služebního
poměru, ale vše jen popisně, bez podrobnějšího rozboru.

4.

Vyjádření k práci

Úroveň práce – vedle již uvedeného – snižuje dále řada velmi nepřesných vyjádření a
uvádění subjektivních názorů bez argumentace, která by je podpořila. Např. na str. 6 píše o
decentralizaci kompetencí (v souvislosti s tím, že bylo zrušeno Generální ředitelství státní
služby). Decentralizace je pojem, který je spojován s jiným obsahem. Na str. 7 autor
„nesouhlasí s politickou dohodou nad zrušením Generálního ředitelství státní služby …“ –
otázka souhlasu či nesouhlasu autora nemůže být v dané věci relevantní, v práci spíše měly
být užity argumenty pro to které kompetenční řešení. Na str. 11 píše o zaměstnancích, kteří
„jsou i nadále v pracovním poměru na dobu určitou a přicházejí a odcházejí s těmi
politickými představiteli, kteří si je s sebou přivedli …“ – to má být právní rozbor otázky
vzniku a zániku pracovního poměru takových osob?! Jak skončí jejich pracovní poměr?!
Na str. 12 píše, že Ministerstvo vnitra je monokratickým orgánem, a text má vyvolat
dojem, že snad Úřad vlády monokratickým orgánem není, že je personálně obsazován
z nominantů více politických stran – to odpovídá skutečnosti, je to v souladu s ZSS a
kompetenčním zákonem?! Na str. 12 píše, že státní tajemník je de facto zcela podřízen
ministrovi, schází ale rozbor, jak tomu je de iure. Na str. 20 píše, že změny služebního
poměru se mohou udát „na základě dohody nebo naopak na základě jednostranného úkonu
služebního orgánu …“ - jaké „dohody“ měl autor na mysli, jsou upraveny v ZSS nebo
v jiném zákoně?! Na str. 38 je názor oddílu „Zákonodárcem navrhované změny zákona“,
z textu však plyne, že se píše o vládním návrhu novely ZSS.
5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství

Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací

Podle mého názoru nebyl naplněn požadavek, aby
práce prokázala schopnost samostatné činnosti v
oblasti výzkumu, vývoje nebo další samostatné
tvůrčí činnosti, a to v oboru právo, konkrétně
správní právo.
Podle Protokolu o vyhodnocení podobnosti
závěrečné práce z 2. 2. 2019 č. 150044150/114422
činí shoda předložené práce s předchozími verzemi
(neobhájené) rigorózní prací autora 63 % a 31 %,
s předchozí (obhájenou) diplomovou prací 8 %,
s jinými zdrojí do 5 %. Z Protokolu neplyne, že by
se nejednalo o samostatně zpracovanou práci.
Viz výše body 2. a 3. posudku.
Práce nevyužívá cizojazyčné zdroje s výjimkou
slovenských. Autor použité zdroje cituje. Je však
škoda, že v textu práce až na výjimky nevychází
z názorů uvedených v odborných pramenech,
nepolemizuje s právními výklady jiných autorů
apod. Autor čerpá též z interních znalostí o činnosti
veřejné správy
Práce neprovádí hlubší právní rozbor zkoumané
problematiky. Viz výše body 2. až 4. posudku
Bez připomínek.

Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)
Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
Styl práce neodpovídá kvalifikační práci v oboru
právo, ale je spíše publicistikou.
6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Jaké změny v postavení státních tajemníků vyvolala novela zákona o státní službě č.
35/2019 Sb.?
Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě

Nedoporučuji práci k obhajobě.
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