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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je velmi aktuální, a to i v ČR, jelikož, jak z přeložené práce plyne, má 

nucená práce mnoho podob a souvislostí.  

 

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

metody 

S pojetím, které doktorand zvolil, je téma náročné na teoretické znalosti, jež autor 

zpracováním práce prokázal. Použil především metodu sekundární a primární analýzy 

nejen platné právní úpravy.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je systematicky členěna do sedmi částí. Autor nejdříve definje pojmy, především 

nucenou práci a moderní otroctví, poté uvažuje nad možnými opravedlnění některých 

forem nucené práce, v této kapitole pracuje především s filosofickými díly. Práce následně 

pojednává o historickém vývoji nucené práce a její právní úpravy, a to od starověku až po 

současnost. Stranou nezůstává ani poměrně rozsáhlé pojednání o mezinárodním a 

evropském právu (kapitoly 4 a 5). Teprve na tomto základě autor staví pojednání o nucené 

práci v českém právu a koncepčních opatřeních, která autor navrhuje přijmout.  

Již z koncepce systematiky práce je patrná její originalita a autorovo intelektuální zaujetí 

fenoménem nucené práce jako takovým a jeho snaha skutečně zkoumat nejen platné právo 

tak, aby našel odpovědi na otázky, které si klade.  

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím 

způsobem zpracován 

Práce splnila zamýšlený záměr a je zpracována nadstandardním způsobem.  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Práce splnila své cíle, autor téma skutečně zkoumal 

a uvažoval nad všemi souvislostmi i dílčími 

aspekty. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Práce je zpracována originálně, autor práci 

konzultoval se školitelkou, shoda s ostatními 

dokumenty je menší, než 5%. 

Logická stavba práce Práce je postavena logicky, zvolená systematika je 

pro dizertační práci vhodná, autor postupuje od 

obecného ke zvláštnímu, práce vyúsťuje ve vlastní 

návrhy.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor pracoval s úctyhodným aparátem zdrojů, 

včetně cizojazyčných i zdrojů z jiných oborů. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autor téma dostatečně do hloubky analyzoval, 

pokryl jej v celé jeho šíři. Práce není pouhým 

kompilátem toho, co již bylo na dané téma napsáno, 

ale zdařilou a originální analýzou platné právní 



  

úpravy i judikatury. 

Je velmi dobře, že práci přijalo k publikaci 

nakladatelství Kluwer, i to svědčí o kvalitě textu.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je standardně upravena. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je na vysoké 

úrovni. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

Autor nastoluje mnoho velmi zajímavých a 

neotřelých myšlenek. V průběhu obhajoby by 

se snad mohl věnovat některé z následujících 

otázek: 

 V práci horuje pro intenzivnější 

východu k respektování lidských práv, 

jakožto instrument pro možné 

zintenzivnění boje proti nucené práci. 

Jak by takové nástroje měly vypadat a 

na koho by měly cílit.  

 V práci je rovněž zmíněna výhrada 

svědomí a odmítnutí vojenské služby. 

Jak by doktorand, z hlediska tématu své 

práce, uchopil výhradu svědomí 

používanou ve zdravotnictví, resp. 

snahu zdravotnického zařízení tuto u 

svých zaměstnanců (především lékařů, 

ale např. i lékárníků) limitovat 

s argumentem dostupnosti zdravotní 

péče? 
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