Posudek oponentky na diplomovou práci
Mgr. Jáchyma Stoličky na téma
„Vývojové trendy v pracovním právu ve světle automatizace,
digitalizace a robotizace“
předloženou jako práci rigorózní

Byla mi předložena shora jmenovaná práce k posouzení, zda dosahuje úrovně
předepsané a vyžadované pro rigorózní práce na Právnické fakultě Univerzity
Karlovy a zda může být. jakožto mimořádně kvalitní diplomová práce. uznána za
práci rigorózní.
Uznání diplomové práce za rigorózní práci, s ohledem na rozdílnost nároků na
jednotlivé typy prací, zejména z hlediska úrovně a hloubky zkoumání materie,
podrobnosti výkladu, šíře použitých pramenů, úrovně a šíře dosažených závěrů a
jejich argumentačního podkladu, je zcela výjimečné. Předpokladem a podmínkou je,
že práce obstojí z hlediska všech jmenovaných kritérií. Uznání práce diplomové za
práci rigorózní tedy není automatické ani v případě, že diplomant obhájil práci se
známkou výborně.
Práci jsem přečetla a důsledně ji z hlediska výše uvedených kritérií a nároků
kladených na rigorózní práce na Právnické fakultě Univerzity Karlovy přezkoumala
a posoudila.
Diplomová práce se zabývá velmi aktuálním a dosud ne příliš často diskutovaným
tématem. Autor se ve své práci postupně zabývá historii, aktuálními vývojovými
trendy v pracovním právu a poté právními aspekty robotizace v kontextu
pracovního práva.
Zvolené téma je zpracováno a zkoumáno do dostatečné hloubky, autor pracuje se
zcela novými poznatky, čerpá z široké škály pramenů, jak domácích, tak i
zahraničních, odbornou literaturu vhodně cituje a k argumentům jiných autorů
dodává své vlastní, včetně svých vlastních právních úvah. Vzhledem k širokému
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záběru tématu se autor zabývá i ekonomickými a sociologickými aspekty zkoumané
materie. V práci podává návrhy de lege ferenda a ze svého zkoumání činí poměrně
obšírné závěry.
Práce je postavena jako právní úvaha na dané téma, což vyžaduje již solidní
teoretické znalosti a schopnost efektivně pracovat s dostupnými zdroji. Obojí autor
osvědčil.
Po detailním prostudování práce docházím k závěru, že tato kvalitou svého
zpracování i hloubkou analýzy předčila požadavky kladené na práci diplomovou,
text této práce je způsobilý být uznán jako práce rigorózní.
Diplomová práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práci a doporučuji ji uznat
jako rigorózní práci.

V Praze dne 30.9.2019

doc. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
oponentka
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