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1. Téma práce je poměrně nové, stále dostatečně neprobádané a aktuální.  

2. Téma vykazuje vysokou míru naročnosti, klade nároky na znalost předmětné materie 

v národních pracovněprávnch předpisech, judikatuře, unijním právu, stejně jako 

v segmentu právního řádu Velké Británie.  

3. Práce je standardně systematicky členěna, formální stránka zpracování je rovněž bez 

připomínek.  

4. Záměr disetrační práce byl z mého úhlu pohledu zcela naplněn. 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Disertantka zcela naplnila cíle práce. Problematiku 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů podrobila analýze z pohledu autonomie vůle 

subjketů na straně jedné, jakož i ochrany 

zaměstmamce na straně druhé. Podrobný rozbor 

české právní úpravy de lege lata je podpořen 

rozborem aktuální judikatury.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Disertantka při prezentaci svých odborných úvah 

vycházela z bohatých zkušeností svého působení ve 

dvou projektech 2013 Specifického  

vysokoškolského výzkumu Univerzity Karlovy 

(SVV)  věnovaných problematice přechodu práv a 

povinností -  Problematické aspekty přechodu 

práv a povinností z pracovněprávních vztahů v 

souvislosti se změnou dodavatele, (SVV 266408, 

rok 2013) a Návrh právní úpravy přechodu práv 

a povinností z pracovněprávních vztahů v 

souvislosti se změnou dodavatele, (SVV 

260010/2014, rok 2014). Test shodnosti posuzované 

disertační práce  ze dne 22. 5. 2018 vykazuje shodu 

nižší než 5%.  

Logická stavba práce Práce vykazuje obvyklou strukturu rozboru 

problematiky a její analýzy, včetně hodnocení a 

nástinu vhodných postupů  de lege ferenda 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Disertantka adekvátně pracuje s odbornými 

prameny, které požadovaných způsobem cituje, 

Okruh pramenů zahrnuje rovněž zahraniční 

prameny popisující unijní a britskou pozici 

zkoumané problematiky.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Při hledání směřování de lege ferenda autorka 

nastínila principy britské právní úpravy, stejně jako 

unijní požadavky Směrnice a aktuální judikatury SD 

EU. Ve finálních pasážích práce je obsažen návrh 



  

autorky na úpravu právní úpravy za účelem naplnění 

prinicpů zkoumaného institutu. Analýza obsahuje 

podrobné hodnocení zkoumané problematiky ze 

strany disertantky, včetně vlastních doporučení 

směřování institutu přechosu práv a povinností 

v české právní úpravě.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce vykazuje standardní úroveň formálního a 

grafického zpracování  

Jazyková a stylistická úroveň Vysoká úroveň  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práce má vysokou odbornou úroveň, je 

oborově přínosná, má vliv na aktuální 

legislativní práce. Jako takovou ji  doporučuji 

k obhajobě před příslušnou komisí pro 

obhajobu disertační práce. 
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