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Aktuálnost (novost) tématu

Problematika pracovní doby a odměňování představuje v pracovním právo obligátní téma pro
kvalifikační práce, kterému nicméně nelze upřít praktický význam a aktuálnost. Na zajímavosti
předkládané práci přidává její zaměření na oblast zdravotnictví.
2.

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

Téma lze hodnotit jako spíše méně náročné. Autorka do práce kromě znalosti těchto norem vkládá
i velmi dobrou znalost jí popisovaného prostředí, díky čemuž je práce zajímavější.
3.

Formální a systematické členění práce

Práce je členěna do sedmi částí, které na sebe logicky navazují.
4.

Vyjádření k práci

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce
Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství
Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

Úprava práce
tabulky)

(text,

grafy,

Cíl rigorozní práce, jak byl vymezen v jejím úvodu,
byl dle názoru oponenta splněn.
Oponentovi nejsou známy žádné skutečnosti, které
by zakládaly pochybnost o autorčině samostatnosti.
Práce úspěšně prošla testem na plagiáty, z něhož
nevyplynula žádná podobnost nad rámec citací, textů
právních předpisů a ustálených právních spojení.
Stavba práce je logická.
Autorka pracuje se spíše omezeným množstvím
zdrojů, které jsou v práci citovány. Chybí zdroje
zahraniční. Přesto autorka zpracovala velmi
zajímavý a informačně bohatý elaborát.
Autorka brilantně analyzuje stávající právní úpravu a
poukazuje na právní aspekty současné situace ve
zdravotnictví, pokud jde o pracovní dobu a
odměňování zaměstnanců. Autorka upozorňuje na
slabá místa současné právní úpravy i situace a
formuluje vlastní doporučení, což lze hodnotit velmi
pozitivně. Jako velmi zajímavou hodnotím kromě
jiného pasáž o „dvojí práci“ ve zdravotnictví.
Hloubku provedené analýzy tak hodnotím jako
dostatečnou.
K úpravě práce nemám žádné připomínky.

Jazyková a stylistická úroveň
6.

Jazyková úroveň je velmi dobrá. Práce je psána čtivě.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

Doporučení/nedoporučení práce
k obhajobě

Vzhledem k výše uvedenému se domnívám, že
práce splňuje všechny požadavky na rigorozní
práce. Práci doporučuji k obhajobě.
V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autorka
vyjádřila k tomu, jaké povinnosti pro
poskytovatele zdravotních služeb vyplývají ze
zásady stejné mzdy/platu za práci stejné hodnoty
a do jaké míry je tato zásada dle zkušeností
autorky ve zdravotnictví dodržována.
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