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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma práce je důležité, aktuální a zajímavé. Předmětem kvalifikačních prací nebývá často, 

je to dáno patrně hlavně jeho interdisciplinárním charakterem.  

 

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

metody 

Pro úspěšné zpracování náročného tématu prostudovala disertantka příslušnou právní 

úpravu nejen České republiky, ale i Francie a Spojeného království Velké Británie a 

Severního Irska a rovněž řadu mezinárodních dokumentů vztahujících se ke zvolenému 

tématu. Zaměřila se i na aplikační problémy – vychází především z judikatury českých 

soudů, soudního dvora EU a soudů francouzských, britských a španělských.  

Při zpracování zvoleného tématu vycházela autorka zejména z metody deskriptivní, 

z metody analýzy a syntézy a rovněž z metody komparativní. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Disertantka vhodně systematicky rozčlenila svou práci do úvodu, pěti částí, které jsou dále 

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

provázané, práce je přehledná. Obsahuje též resumé v češtině a v angličtině.  

 

4. Vyjádření k práci 

Z úrovně textu je zřejmé, že disertantka přistoupila k jeho zpracování s hlubokým zájmem 

a rozsáhlými znalostmi.  

Nejprve vymezuje stěžejní pojmy z oblasti autorského práva a pracovního práva, s nimiž 

dále pracuje. Druhou část práce tvoří historický exkurz do mezinárodní právní úpravy ve 

vztahu k duševnímu vlastnictví. Těžiště práce spočívá ve 3., nejrozsáhlejší části, v níž 

autorka analyzuje českou právní úpravu duševního vlastnictví vytvářeného 

v pracovněprávních vztazích. Zaměřuje se na tři instituty – zaměstnanecké dílo, podnikový 

vynález a zaměstnanecký průmyslový vzor. Následující dvě části jsou věnovány právní 

úpravě duševního vlastnictví vytvářeného v pracovněprávních vztazích ve Francii a ve 

Spojeném království Velké Británie a Severního Irska. V závěru autorka hodnotí českou 

právní úpravu zkoumané problematiky a rovněž úpravu francouzskou a britskou, 

poukazuje na jejich specifika. Za stěžejní právo zaměstnance považuje autorka právo na 

poskytnutí odměny za vytvoření nehmotného statku v průběhu pracovněprávních vztahů. 

Práce je zdařilá, autorka prokázala velmi dobrou znalost zkoumaných otázek. Jak sama 

uvádí, jde o „zajímavou problematiku, vzájemně se prolínající a existující na pomezí 

občanského, pracovního a autorského práva“ (str. 26). S tímto názorem lze jistě souhlasit.  

Oceňuji, že disertantka uplatnila při zpracování textu své bohaté jazykové znalosti.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce – „analyzovat, jaká práva a povinnosti 



  

v případech vytvoření nehmotného statku, resp. 

předmětu duševního vlastnictví, za trvání 

pracovněprávního vztahu subjektům daných vztahů 

vznikají, jakož i nalézt nejvhodnější způsob, jakým 

tyto právní vztahy regulovat“ – byl úspěšně a 

komplexně naplněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Disertantka prokázala náležitou míru samostatnosti 

zejména tím, že upozorňuje na některé aplikační 

problémy a k některým otázkám zaujímá svá 

stanoviska. Vhodně využila svých jazykových 

znalostí a také svých zahraničních pracovních 

zkušeností.  

K práci byl dne 1. 5. 2018 vygenerován „Protokol o 

vyhodnocení podobnosti závěrečné práce“, podle 

něhož existuje 375 podobných dokumentů a míra 

podobnosti je menší než 5 %.  

Logická stavba práce Systematické člěnění textu je vhodné. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Disertantka vychází ze širokého okruhu odborné 

literatury české a zahraniční, z příslušné soudní 

judikatury a z dalších informačních zdrojů. V textu 

s nimi uvážlivě pracuje a řádně je cituje. Práce má 

rozsáhlý poznámkový aparát.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Disertantka se nezaměřuje pouze na rozbor 

příslušné právní úpravy české, britské a 

francouzské, ale provádí jejich srovnání a k řadě 

otázek zaujímá své stanovisko.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

K úpravě práce nemám připomínky.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň jsou dobré. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Dílčí připomínky mám k subkapitole 1.2.3 „Vznik, změna a zánik individuálních 

pracovněprávních vztahů“. Autorka konstatuje (str. 19), že pracovněprávní vztahy vznikají 

na základě právních jednání, aniž by uvedla názvy těch, jimiž je zakládán nejdůležitější 

pracovněprávní vztah – pracovní poměr. Jde o významná právní jednání. Výklad o zániku 

individuálních pracovněprávních vztahů (str. 23) je nesystémový a neúplný.  

Během obhajoby se může disertantka zaměřit též na českou právní úpravu skončení 

pracovního poměru.  

 

Doporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 
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        ______________________________ 
     prof. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

   oponentka 


