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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma posuzované práce je aktuální a důležité. V právu Evropské unie je ochrana práv 

zaměstnanců při převodech podniků jedním z nejvýznamnějších a velmi diskutovaných 

témat, o čemž svědčí i bohatá judikatura Soudního dvora EU.  

 

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

metody 

Disertantka zpracovala – jak uvádí – právní úpravu přchodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů v ČR v kontextu práva EU z hlediska konceptu flexijistoty 

(flexicurity) v pracovněprávních vztazích. Proto pro úspěšné zpracování náročného tématu 

prostudovala právní úpravu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nejen 

v České republice, ale i v právu Evropské unie a v právu Velké Británie. Seznámila se 

s příslušnou judikaturou soudů v ČR a Soudního dvora EU. Pozornost věnovala rovněž 

odborné literatuře české i zahraniční a mezinárodním dokumentům vztahujícím se 

k tématu.  

Při zpracování zvoleného tématu vycházela autorka zejména z metody deskriptivní, 

z metody interpretační analýzy a rovněž z metody komparativní. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Autorka zvolila vhodné systematické členění textu. Práce je rozdělena do úvodu, čtyř částí, 

z nichž všechny kromě čtvrté 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 ke  zpracování zvoleného tématu 

s hlubokým zájmem, rozsáhlými znalostmi a velkou pečlivostí.  

Zaměřuje se nejprve na obecné otázky přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů při změně zaměstnavatele v české právní úpravě. Ve druhé části je věnována 

pozornost úpravě zkoumané problematiky v právu EU a třetí část v právu Velké Británie. 

V poslední části jsou uvedeny náměty de lege ferenda.  

V závěru autorka zdůrazňuje aktuálnost tématu práce vzhledem k častým změnám 

zaměstnavatele a z nich vyplývající nutnosti zachování a ochrany práv zaměstnanců, 

zejména zachování jejich pracovněprávních vztahů. Uvádí i náměty de lege ferenda.  

Disertantka prokázala velmi dobrou znalost zkoumaných otázek, práce je zdařilá.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce – „zejména osvětlit problematiku 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů, a to jak z pohledu pracovního práva ČR, tak 

z pohledu práva EU a poukázat na mnohá úskalí 



  

předmětné právní úpravy v zákoníku práce ČR a 

s tím spojené problémy v pracovněprávní praxi“ – 

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.  

K práci byl dne 28. 2. 2018 vygenerován „Protokol 

o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce“, podle 

něhož existuje 500 podobných dokumentů a míra 

podobnosti je 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 dobře 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, unijní a britské, 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 

K práci mám drobnou připomínku. Disertantka občas píše o pracích konaných mimo 

pracovní poměr jako o pracovněprávních vztazích (na str. 22). Během obhajoby se může 

zaměřit též na problematiku závislé práce v českém pracovním právu. 

K textu mám ještě jednu připomínku gramatického rázu. Disertantka někdy používá termín 

„flexicurita“, ale častěji „flexijistota“. Nepovažuji to za chybu, ale – podle mého názoru – 

je vhodnější používat složená slova buď ze dvou českých, nebo dvou cizích základů.   

 

 

Doporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 
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