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I. 

Výsledky práce (včetně hodnocení, zda přináší nové poznatky) 

Autor svou disertační práci napsal se značným zaujetím, prezentoval své vlastní názory, které 

podepřel teoretickým zázemím i pevnou konstrukcí svých úvah a závěrů. Jde o originální, 

autorský výsledek, který byl zpracován na úrovni odpovídající publikačnímu standardu. 

Disertační práce přináší nové výsledky a její zpracování je pro obor pracovního práva nepochybně 

přínosné. 

 

II. 

Aktuálnost zpracovaného tématu 

Posuzovaná disertační práce byla zpracována na zajímavé, originální a bezpochyby aktuální téma. 

Aktuálnost přitom nelze měřit jen nedávnými či připravovanými změnami právní úpravy, nýbrž 

i optikou celospolečenské naléhavosti zkoumané oblasti. Problematika nucené práce z těchto 

hledisek rozhodně obstojí. 

 

III. 

Struktura práce – zvolené metody zpracování 

Pro náročné téma zvolil autor také náročné metody zpracování. Pouze v nezbytném rozsahu 

uplatnil popisný přístup, jinak převládá analyticko-syntetická metoda. 

Práce je vhodně strukturována, autor vyšel z představení a usazení základních pojmů, dále 

prezentoval určitá principiálně-filozofická východiska své práce a přes historický exkurz a 

promítnutí obrazu relevantní právní úpravy přešel k řešení základního výzkumného záměru a cíle, 

který definoval v úvodu své práce. 

 

IV. 

Připomínky k textu 

Z obsahového hlediska nepřipojuji k práci žádné závažné připomínky. Jde o kvalitní a fundované 

dílo zpracované na téma, které, jak autor sám poznamenává, má multidimenzionální a 

interdisciplinární povahu. Autor téma nicméně zvládl a ambiciózní cíle, které si stanovil, naplnil. 

Text je podnětný, v mnoha ohledech nutí k zamyšlení. 



 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta 
 
Veveří 70, 611 80 Brno, Česká republika 

T: +420 549 49 1211, E: info@law.muni.cz, www.law.muni.cz 

Bankovní spojení: KB Brno-město, ČÚ: 85636621/0100, IČ: 00216224, DIČ: CZ00216224 

V odpovědi prosím uvádějte naše číslo jednací. 

 

Autor definoval základní „koncepční“ opatření, která by podle jeho názoru měla být přijata, v 7. 

kapitole. Je samozřejmé, že například podnět směřující k přijetí komplexní regulace poskytování 

sexuálních služeb je přijímán se značnými kontroverzemi, nicméně to k věci patří. Ocenění si jistě 

zaslouží i apel směřující k prohloubení lidskoprávního přístupu a podpory kritického myšlení. 

Podle mého názoru snad mohl autor trochu více pozornosti věnovat institutu převedení na jinou 

práci, který označil za jeden z dvou (až třech) největších současných problémů českého práva 

z hlediska zásady svobodné volby povolání, resp. zákazu nucené práce. Provedení testu 

racionality (s. 100 až 103) se z mého pohledu jeví jako poněkud uspěchané a výsledky testu pak 

velmi konformní, až „poslušné“, a pro mě ne docela přesvědčivé. Jde ovšem do značné míry o 

subjektivní názor, který je připojován nad rámec objektivního hodnocení kvality práce, ohledně 

níž zůstává to, co stojí v prvním odstavci této části posudku. 

 

V. 

Jazyková a grafická úroveň 

Jako externí oponent nemám k dispozici citační pravidla uplatňovaná na Právnické fakultě 

Univerzity Karlovy v Praze, nicméně mohu konstatovat, že prameny jsou citovány konsistentním 

a přehledným způsobem. Autor zdroje neopisoval (jen výjimečně obsahuje práce přímé citace 

delších pasáží - s. 92 a 93), posuzovaná práce není pouhým kompilátem odborných pramenů. Jde 

o originální, autorské dílo, při jehož zpracování autor vycházel z dostatečného rejstříku domácích 

i zahraničních zdrojů, které korektně citoval. 

Práce je psána čtivým a srozumitelným jazykem, text netrpí technickými nedostatky, gramatické 

a podobné technické chyby se vyskytují jen velmi zřídka, a tedy v omluvitelném rozsahu. 

 

VI. 

Otázky k obhajobě 

Pro účely diskuse při obhajobě práce navrhuji následující okruhy: 

 

1) Skutečně a vždy platí, že převedení na jinou práci podle § 41 zákoníku práce nezasahuje do 

esenciálního obsahu práva na svobodnou volbu povolání (s. 101)? Jedním z uváděných 

argumentů je dočasnost, ovšem ta může fakticky trvat i několik týdnů (výkon určitých prací může 

být ovšem pro některé zaměstnance degradující a zasahující do osobní důstojnosti už když k němu 

dochází v řádu dnů). Totéž de facto platí pro argument, že „existuje možnost dát výpověď“ (mezi 

jejím doručením a skončením pracovního poměru může uplynout doba blížící se 3 měsícům). A 

skutečně jsou všechny důvody pro převedení dokonale legitimní? Třeba i rozvázání pracovního 

poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele pro nesplňování požadavků, k němuž třeba bez 

zaměstnancova zavinění došlo v důsledku stanovení nových požadavků zaměstnavatelem 

[výpověď podle § 52 písm. f), převedení podle § 41 odst. 2 písm. a)]? 

 

2) Mohlo by k výkonu nucené práce dojít v důsledku příliš širokého (neurčitého) obsahu pracovní 

smlouvy? Zvláště pokud jde o ujednání druhu práce či místa výkonu práce. Lze se účinně bránit 

jednání, kdy zaměstnavatel zneužívá neurčitě sjednaného druhu práce („operátor výroby“ ve 
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velkém strojírenském podniku, „technicko - hospodářský pracovník“ apod.) k tomu, aby 

zaměstnanci mohl přidělovat téměř jakékoli práce? 

 

VII. 

Závěry: 

 

Autor ve své disertační práci 

  prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

  neprokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v daném oboru 

 

Práce 

  splňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

  nesplňuje požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. 

 

V Brně dne 21. ledna 2019 

 Jaroslav Stránský 


