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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je klíčové pro udržení sociálního smíru a pro produktivitu ekonomiky, autorka 

dostatečně analyzuje toto téma též v souvislostech mezinárodních závazků ČR 

 

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

metody 

Teoretické znalosti – téma je vysoce náročné na teoretické znalosti, autorka tyto znalosti 

prokázala 

 Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito více než dostačující 

množství odborné literatury a judikatury, autorka zřejmě těžila též ze svých četných 

praktických zkušeností a znalostí získaných v oboru pracovního práva a práva sociálního 

zabezpečení, a to jak v ČR, tak v zahraničí 

 Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování disertační práce 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje použité 

prameny 

 

4. Vyjádření k práci 

Splnění cíle práce – práce má nejen kompilační povahu, autorka též dostatečně analyzuje 

českou právní úpravu a průběžně dochází k četným a podnětným teoretickým vývodům a 

praktickým závěrům  

Práce splňuje požadavky kladené Univerzitou Karlovou v Praze, Právnickou fakultou na 

zpracování disertačních prací. Dle Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze 

dne 31.1.2020 existuje téměř 800 podobných dokumentů (protokol má přes 75 tisíc stran); 

shodnost nepřekračuje 6 %. Shodnost s předloženou disertační prací je tedy marginální a je 

dána totožností právní úpravy a citované judikatury. Výše podobnosti v dalším programu 

„turnitin“ je vykazována jako 31 %, nicméně se jedná o souhrnnou hodnotu, a proto 

uzavírám, že podobnost je dána shodností primární citované literatury a právních předpisů a 

je nejvýše akceptovatelných 9 %. 

Autorka průběžně publikovala části své dizertační práce, takže odborná veřejnost se nimi 

mohla dostatečně seznámit.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Práce splnila svůj cíl 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Téma autorka se mnou nekonzultovala, stejně jako 

vlastní práci (to ovšem odpovídá mé roli oponenta 

práce) 



  

 

Logická stavba práce Odpovídá zvolenému tématu, autorka dostatečně 

analyzuje mezinárodní, unijní i národní úpravu. 

Autorka provádí též dostatečný exkurz k relevantní 

judikatuře.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Podle standardů  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce přináší nové teoretické poznatky, které lze 

účelně zapojit do výuky pracovního práva i práva 

sociálního zabezpečení, kandidátka v práci účelně 

spojuje své bohaté praktické zkušenosti s nabytými 

znalostmi a obojí přínosným způsobem promítá do 

zkoumané problematiky. Oceňuji práci jako celek, 

zvláště pak pojednání autorky o podmínkách a 

překážkách zařezení uchazče do evidence chazečů o 

zaměstnání na str. 164 a násl.  

Zvlášť oceňuji fundovaný výklad k úpravě německé 

politiky zaměstnanosti (str. 257 a násl. disertační 

práce). 

 

Vyzdvihuji úvahy o nároku uchazeče na výplatu 

podpory vůči České republice (na str. 250 dizertační 

práce). 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je standardně upravena, výklad není dostatečně 

doprovázen grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá, místy překlepy, případ na str. 215, kde 

u citace zákona vypadla zkratka „Sb.“ 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Publikační počiny autorky mi nejsou známy, proto byla pro mě předmětá práce příjemným 

překvapením. Po přečtení předložené práce musím konstatovat, že její odborný růst očividně již 

dosáhl vysoké expertní úrovně. Můžeme si jen společně přát, aby takových kvalifikovaných a 

zkušených odborníků působilo na příslušných orgánech veřejné správy v rozhodovací i jiné 

aplikační praxi čím dál více. 

 

Pokud se jedná o poznatek autorky k překážce zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání 

v podobě výkonu funkce člena statutárního orgánu pak akceptuji provedený výklad, postrádám 

však jednoznačný závěr (str. 185 a násl. dizertační práce). Na tento problém navazuji dále otázkou. 

 

K práci nemám zásadní připomínky, k těm dílčím uvádím: 

- v mně předaném výtisku nebyl seznam zkratek, což jsem při čtení takto obsáhlé práce nesl jako 

čtenářsky velmi necitlivé. Tomu odpovídá nesystematické a nejednotné používání zkratek. Tak 

např. pro práci klíčové označení úřadu „Úřad práce ČR“ používá v předmětné práci autorka někdy 

jako „úřad práce“ a jindy jako „Úřad práce“; dále pak je poměrně nahodile přidáváno k tomuto 

označení, že se jedná o úřad „České republiky“. Autorka místy také orgán zmnožuje na Úřady 

práce (např. na str. 293 dizertační práce, byť zde by při troše vysvětlení šlo plurál obhájit); 



  

- vnímám, že autorka hodnotí smysl Úřadu práce ČR pozitivně, já rovněž. Přesto považuji za 

vhodné, aby se autorka alespoň stručně zamyslela nad historií této instituce a poněkud 

krkolomným vývojem jejího poslání, takové pojednání jsme však v práci nenašel; 

- v práci postrádám hlubší pojednání o povinnosti uchazeče o zaměstnání konat veřejnou službu, 

a to jak v retrospektivě, tak z hlediska legislativního vývoje. 

 

Autorka by se mohla během obhajoby dizertační práce zaměřit na některé z těchto podnětů: 

 

1) Ví autorka o jakýchkoliv případech, kdy uchazeč o zaměstnání utrpěl úraz při 

výkonu nelegální práce v době, kdy byl uchazeč evidován jako uchazeč o zaměsntání? 

 

2) MPSV odmítlo plnit v rámci programu Antivir jednatelům tzv. jednočlenných 

společností s ručením omezeným, kteří se prohlásili za zaměstnance na překážkách, 

ač si sami podepsali pracovní smlouvu. Jedná se o zaměstnance? Mohou jednatelé 

vykonávat funkci jednatele v režimu dle zákoníku práce, kdy tomuto režimu podřídí 

smlouvu o výkonu funkce? Pokud ano, proč jim nenáležela podpora v rámci 

programu Antivir režim B za březen a duben 2020? 

 

 

Doporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

Práce splňuje všechny předepsané požadavky kladené na dizertační práce, a proto doporučuji, aby 

byl autorovi po úspěšné obhajobě udělen titul „Ph.D.“ 

 

 

 

V Praze dne 9.6.2020 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent 


