
POSUDEK VEDOUCÍHO DIPLOMOVÉ PRÁCE 
Jméno diplomanta/diplomantky: Mgr. Alena Čechová 

Téma práce: Mediace a její využití v pracovněprávních sporech a 

otázkách zaměstnanosti 

Rozsah práce: 124 469 znaků včetně mezer 

Datum odevzdání práce: v elektronické podobě dne 20. září 2018, v listinné 

podobě dne 20. září 2018 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je vysoce aktuální, jedná se o jeden z institutů souvisejících s ochranou práv 

zaměstnanců  

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Téma je náročné na teoretické znalosti, autorka tyto znalosti jednoznačně prokázala 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Zvolená struktura práce je plně vyhovující, úsporná a přitom stále přehledná a čtivá. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování diplomových prací. 

 

Dle protokolu o vyhodnocení podobnosti práce ze dne 22.09.2018 se míra podobnosti 

pohybuje pod hranicí 5 %, což odpovídá tématu práce, shodnosti základů právní úpravy a 

citacím zdrojové základní literatury. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce práce splnila vytyčené cíle 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

diplomantka zpracovala práci samostatně, téma se 

mnou nekonzultovala, což bohužel neodpovídá mé 

představě o způsobu vedení diplomové práce  

Logická stavba práce byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové 

práce 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

ke zpracování tématu bylo využito více než 

dostačující množství odborné literatury; autorka 

vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje použité 

prameny i judikaturu 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům, vyzdvihuji hloubku analýzy 

pojmu mediace z hlediska též psychologického a 

sociologického (včetně aplikace adekvátních 

vědeckých metod práce); vyzdvihuji analýzu pojmu 

mediace na str. 31 a násl. diplomnové práce 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

vyhovující, výklad je doprovázen adekvátními grafy 

ani tabulkami, autorka tak vystopuje z řady, kdy 

málo, který kandidát je spochen v této úrovni 

argumentovat též graficky (str. 47 a násl. diplomové 

práce) 



  

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá, autorka těží ze svého již dosaženého 

vzdělání 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Nemám zásadních připomínek. K těm dílčím dodávám. Kdyby autorka se mnou 

spolupracovala, pak bych jí upozornit, že je třeba posílit právní rozbor zadaného tématu. 

Na druhou stranu předmětná práce je svým přesahem do jiných odborů humanitních věd 

nesporně vysoce převyšující průměr. Psychologizace zkoumané látky vede k velmi 

zajímavým aplikačním poznatkům, které jsou přímo přenositelné do právní oblasti. 

Listina základních práv a svobod nebyla publikována pod č. 2/1993 Sb., jak autorka tvrdí 

na str. 69 diplomové práce. 

 

Co je to mediace? 

 

Jakými metodami lze strany sporu vést k nalezení konsenzu? 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě před příslušnou 

komisí pro státní zkoušky 

Navržený klasifikační stupeň velmi dobře dle obhajoby 

 

 

V Praze dne 24.9.2018 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

vedoucí DP 


