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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zákon o státní službě byl přijat v České republice teprve v roce 2014 po legislativním 

procesu, který nelze označit za standardní. Také více než dvě desítky novelizací tohoto 

zákona, včetně zásahu Ústavního soudu do jeho znění, za pouhých 5 let jeho účinnosti 

ukazují na fakt, že „stabilitou“ právní úpravy se tato oblast právních vztahů prozatím 

vykázat nemůže. Dále je třeba poukázat na skutečnost, že až v posledních dvou letech 

můžeme konstatovat výskyt judikatury, která (jen velmi pozvolna) napomáhá k nalezení 

některých výkladových přístupů k mnohým ustanovením zákona, která v některých 

případech dosud nesou (svojí nedokonalostí) příznaky neobvyklých okolností vzniku 

zákona o státní službě. To vše je ve svém komplexu jistě příčinou, proč problematika 

výkonu závislé práce ve státně služebních vztazích není častým tématem absolventských 

prací. Zvolené téma je tedy možné označit za vysoce aktuální a zpracování práce na dané 

téma i za společensky přínosné.   

 

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

metody 

Zvolené téma diplomové práce vykazuje vyšší míru náročnosti na znalost zkoumané 

materie v českém právním řádu. Pokud autorka v úvodu práce formulovala (velmi 

chvályhodně) tři konkrétní hypotézy: „ … které budou v průběhu zpracovávání diplomové 

práce ověřovány a v závěru práce potvrzeny či naopak zamítnuty.“ bylo zřejmé, že 

s ohledem na formulaci hypotéz, bude při tvorbě práce muset co do náročnosti (potřebný 

sběr nejrůznějších dat a jejich vyhodnocení, ale i osobních pohovorů apod.) vykročit za 

meze běžných postupů obvyklých při zpracování diplomových prací. Potenciál, který 

v tomto ohledu zvolené téma skrývalo, diplomantka zdařile využila.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je z formálního pohledu členěna vhodně a systematicky.  

 

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

zpracován  

Cíl práce, který si diplomantka vytyčila v jejím úvodu, potvrzení či zamítnutí vstupních 

hypotéz, byl zcela splněn. Práce navíc též vyústila v některé náčrty úvah de lege ferenda. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka převážně naplnila vytyčené cíle práce. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka opakovaně konzultovala práci 

s vedoucím diplomové práce, některé z jeho 

doporučení se snažila v práci zohlednit.  

Protokol o kontrole na plagiáty byl generován v SIS 

se zjištěnou nejvyšší dosaženou mírou podobnosti 

nižší než 5% (celkem u 286 dokumentů byly 



  

zjištěny prvky podobnosti nepřekračující shora 

uvedený rozsah).  

Při nahodilém podrobném bližším zkoumání 

některých prací (celkový rozsah protokolu činí 9897 

stran textu) s nejvyššími identifikovanými prvky 

„shodnosti“ je zřejmé, že „indikované shodnosti“ 

jsou dány zejména citacemi z judikatury apod.   

Vedoucí práce konstatuje, že mu nejsou známy 

žádné důvody, které by zakládaly pochybnosti o 

samostatnosti autorky při zpracování tématu. 

Logická stavba práce Stavba práce je logická. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomantka použila při zpracování tématu širokou 

paletu tuzemské odborné literatury vztahující se 

k dané oblasti (malé využití zahraničních zdrojů – 

s ohledem na významně převládající „vnitrostátní“ 

charakter zkoumané materie – vedoucí práce za 

nedostatek v daném případě nepovažuje). Pozitivně 

lze hodnotit též práci s judikaturou, stanovisky 

sekce státní služby, internetovými zdroji apod. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

I na základě osobních poznatků z působení ve státní 

správě, na základě dat shromážděných i za pomoci  

empirických metod výzkumu, použila diplomantka 

vícero dílčích metod a postupů k formulování závěrů, 

a to ve snaze ověřit či zamítnout v úvodu práce 

vytčené hypotézy. K hloubce provedené analýzy nemá 

vedoucí práce žádných výhrad. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Tabulky a grafy, kterými diplomantka práci 

obohatila, jsou přínosné a z  pohledu jejich 

vypovídací hodnoty ve vztahu k tématu je třeba 

jejich zařazení do práce hodnotit velmi kladně.  

Úprava práce je na velmi dobré úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce; bohužel se 

diplomantka v tomto ohledu nevyhnula občasným 

drobným prohřeškům (např. zdvojení slov, 

přecházení výkladu z formy podávaného v první 

osobě do třetí osoby a zpět apod.), které však 

nesnižují celkové vynikající obsahové vyznění 

práce. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Při obhajobě diplomové práce by diplomantka měla:  

a) učinit stručnou úvahu na téma zda dosavadní novelizace zákona o státní službě, byly 

„provázeny“ posílením či naopak oslabením prvků, které byly proklamovány při jeho 

přijetí - „depolitizace“ a „zvýšení důrazu na kvalitu“ výkonu státní služby (uvést 

příklady),  

b) provést stručné srovnání současného právního postavení státního zaměstnance 

(představeného) při skončení služebního poměru s postavením vedoucího zaměstnance 



  

dle zákoníku práce při skončení pracovního poměru, a to i ve světle nejnovějších 

informací o připravovaných legislativních změnách ZSS.    

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě. 

S ohledem na rozsah práce a její nesporné 

kvality doporučuji diplomantce zvážit možnost, 

aby v případě, že práci úspěšně obhájí, 

zažádala „o uznání“ práce za práci rigorózní.   

Navržený klasifikační stupeň Navržený klasifikační stupeň: výborně 

 

 

V Praze dne 27.9.2020 

 

_________________________ 

  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  

    vedoucí diplomové práce 


