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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si pro svou diplomovou práci zvolil tradiční téma, které je nicméně možno 
považovat za aktuální, a to (kromě probíhajících diskusí o nedostatcích současné právní 
úpravy) i v kontextu pandemie COVID-19. Autor potenciálu tématu plně využil.   

 
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 
komparace s vybranými instituty zahraničních právních řádů.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

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

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Oceňuji, že autor v úvodu práce výslovně vytknul 

její cíl i použité metody. Cíl práce popsaný v bodu 
1.1 práce autor zcela splnil.    

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 množstvím zdrojů, 
které řádně cituje. S autorem souhlasím, že 
domácích zdrojů k zkoumaní problematice není 
moc; proto chápu a vítám snahu autora pracovat i 
s populárně naučnými texty, jakož i některé kritické 
postřehy k těmto textům.   



  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autora je třeba ocenit za snahu pojednat o 
zkoumané problematice komplexním způsobem 
s důrazem na problematické a nejasné body 
předmětné právní úpravy, a zejména za výklad 
k aktuálním otázkám vyvolaným pandemií. Byť 
k jednotlivým závěrům autora by bylo možné 
formulovat i odlišné názory nebo některé 
připomínky, práci v souhrnu hodnotím jako vysoce 
kvalitní a zajímavou a hloubku provedené analýzy 
za více než dostatečnou.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá a 
práce je psána čtivě. Čtenáře jen na některých 
místech ojediněle ruší překlepy.   

 
 

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

Práci doporučuji k obhajobě.  
 
V rámci obhajoby navrhuji, aby se autor 
zamyslel nad otázkou, do jaké míry může být 
výkon práce z domova přiměřeným opatřením 
podle antidiskriminačního zákona a v čem by 
se v takovém případě režim práce z domova 
měl lišit od úpravy § 317 ZP.   

Navržený klasifikační stupeň Výborně  
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