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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si pro svou diplomovou práci zvolil tradiční téma, které je nicméně v současné době 
možno hodnotit jako aktuální vzhledem k rozporné judikatuře NS a ÚS, která představuje 
jedno z nejzajímavějších aktuálních témat v pracovním právu.   

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

metody 
 
Téma lze hodnotit jako spíše méně naročné na teoretické znalosti a vstupní údaje. Oceňuji 
však přístup autora, který téma nastudoval včetně jeho historických souvislostí a na 
vybraných místech se opírá i o komparativní metodu.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do pěti částí, které na sebe logicky navazují. Z formálního hlediska 
nemám práci co vytknout.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Byť autor v úvodu výslovně neuvádí, co je cílem 

jeho práce, je zřejmé, že jím je analýza institutu 
práce na dobu určitou včetně recentní judikatury. 
Tento cíl byl splněn.   

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné důvody, které by 
zakládaly pochybnosti o samostatnosti autora při 
zpracování tématu, a to i s ohledem na protokol o 
vyhodnocení podobnosti práce. Byť dle protokolu 
práce vykazuje jistou podobnost s jinými pracemi, 
jde o podobnost víceméně zanedbatelnou, která 
spočívá zejména v ustálených slovních spojeních a 
odkazech na legislativu a judikaturu.   

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje s dostatečným zdrojům, které řádně 
cituje.    

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor dále a hlouběji rozvíjí své úvahy, které 
v minulosti již prezentoval v rámci SVOČ. Nelze 



  

upřít, že zkoumanému institutu dobře rozumí, 
dokáže formulovat kritické připomínky k stávající 
právní úpravě i návrhy de lege ferenda. Oceňuji i 
autorovu snahu o formulaci vlastního návrhu 
zákonného textu. Byť by k dílčím závěrům autora 
bylo možné mít připomínky, hloubku provedené 
analýzy v souhrnu hodnotím jako dostatečnou a 
práci jako kvalitní.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá a práce 
je psána čtivě. Čtenáře jen občas ruší některé výrazy 
z obecné češtiny, např. „udělat pauzu“, nebo 
nesprávné použití přechodníků.  

 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě.  
 
V rámci ohbhajoby navrhuji, aby autor blíže 
rozvedl, jaké změny lokální právní úpravy by 
mohly vyplývat z transpozice směrnice o 
transparentních a předvídatelných pracovních 
podmínkách.  

Navržený klasifikační stupeň Výborně  
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