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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma disertační práce je velmi aktuální, což dokládají mimo jiné četné novelizace 

právních předpisů z oblasti zaměstnanosti a pracovního práva, které se snaží reagovat na 

společenský vývoj v dané oblasti, jakož i stále se rozšiřující judikatura soudů, se kterou 

disertantka příkladně pracuje.  

 

 

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

metody 

Zvolené téma disertační práce vykazuje vysokou míru náročnosti na znalost zkoumané 

materie v českém právním řádu, zejména pak také na postupy aplikační praxe i znalost 

judikatury soudů všech stupňů, včetně rozhodovací činnosti Ústavního osudu. Potenciál, 

který v tomto ohledu zvolené téma skýtalo, disertantka využila příkladně; mimořádně kladně 

je třeba hodnotit též komparaci s právní úpravou téže materie v právním řádu Spolkové 

republiky Německo. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Formální a systematické členění práce je ze strany školitele bez připomínek.  

 

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

zpracován 

Cíl práce, který si disertantka vytkla na str. 2 „vytvořit práci, která přehledně a uceleně 

rozebere příslušná ustanovení zákona o zaměstnanosti dopadající na uchazeče o zaměstnání 

v rámci činnosti Úřadu práce, primárně při procesu zprostředkování zaměstnání a při 

pobírání podpory v nezaměstnanosti…“  byl předloženou prací beze zbytku naplněn.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl zcela splněn – viz výše. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Disertantka se školitelem svoji práci v průběhu jejího 

zpracování opakovaně konzultovala. Protokol o 

kontrole na plagiáty byl generován v SIS se zjištěnou 

nejvyšší dosaženou mírou podobnosti nepřesahující 

6 % (u celkově identifikovaných 800 dokumentů 

byly zjištěny prvky podobnosti nepřekračující shora 

uvedený rozsah). Při nahodilém podrobném bližším 

zkoumání některých prací (celkový rozsah protokolu 

přesahuje 70.000 stran) s nejvyššími 

identifikovanými prvky „shodnosti“ je zřejmé, že 

počet prací s indikovanou shodností je dán zejména 

rozsáhlou citací právních předpisů a judikatury. 

Školiteli práce tak nejsou známy žádné důvody, které 



  

by zakládaly pochybnosti o samostatnosti autorky při 

zpracování tématu disertační práce.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je ze strany školitele bez 

připomínek.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Okruh použité odborné literatury a judikatury je 

velmi rozsáhlý, disertantka prokázala i schopnost 

práce s cizojazyčnými zdroji.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Hloubka provedené analýzy je příkladná a ukazuje na 

hluboké zaujetí autorky zvoleným tématem. Při 

zpracování zvoleného tématu disertační práce 

využila disertantka své bohaté zkušenosti pracovnice 

Úřadu práce a neopomněla v rámci disertační práce 

zúročit též svůj zahraniční pobyt ve Spolkové 

republice Německo. Jakkoliv je těžiště hodnocené 

práce, v souladu s tématem práce, třeba spatřovat 

v nejobsáhlejší páté kapitole předložené práce, která 

velmi podrobně popisuje nejen stávající českou 

zákonnou úpravu postavení uchazeče o zaměstnání, 

ale též velmi podrobně analyzuje existující 

judikaturu českých soudů včetně rozhodovací 

činnosti Ústavního soudu a ve vazbě na provedenou 

analýzu odkazuje na aplikační problémy praxe, nelze 

ponechat bez povšimnutí též přínosnou pasáž, ve 

které se disertantka věnuje úpravě obdobných 

institutů ve Spolkové republice Německo, které 

z pochopitelných důvodů nerozebírá v takových 

podrobnostech jako úpravu českou, přesto však její 

komparační vhledy práci obohacují a mohou být do 

budoucna i užitečným podnětem pro legislativní 

práci v dané oblasti. Také úvahy diplomantky 

obsažené v šesté kapitole disertační práce a v závěru 

práce nesou v mnohých ohledech prvky novosti, 

když disertantka přichází i s vlastními úvahami de 

lege ferenda, které často vycházejí též z jejího 

osobního kritického pohledu na stávající praxi a její 

některé důsledky. Úvodní kapitoly práce pak 

organicky zasazují zkoumanou problematiku do 

celosvětového a evropského kontextu a v potřebném 

rozsahu pomáhají k pojmovému vymezení některých 

pojmů a nástrojů politik zaměstnanosti, se kterými je 

jak v rámci Evropy, tak v rámci České republiky, 

pracováno.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Rozsah disertační práce je téměř dvojnásobný oproti 

požadavku minimálního rozsahu kladeného na 

disertační práce studijními předpisy, proto též 

školitel nepovažuje za nevhodné, pokud disertantka 

v některých pasážích práce pro její lepší čtivost 

zakomponovala přímo do textu práce obsáhlejší 

pasáže z právních předpisů či judikatury, např. na str. 

57 až 61 apod. Míra překlepů, či písařských 



  

nepřesností nepřekračuje míru obvyklou pro daný 

druh práce.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je na velmi dobré 

úrovni, kterou nesnižují ani občasné překlepy či 

drobné pojmové nepřesnosti.  

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Disertantka odevzdala práci v lednu 2020, při obhajobě disertační práce by mohla, v jí 

vybraných dílčích aspektech, reagovat na nově se vyskytnuvší situace a okolnosti, které do 

zkoumané oblasti přinesla situace spojená a výskytem pandemie koronaviru. 

 

Disertantka předložila potvrzení nakladatele Grada Publishing a.s. o plánovaném vydání 

disertační práce v podobě knižní monografie s uvedením příslušného ISBN. Školitel tedy 

považuje zákonnou podmínku publikace práce či jejích dílčích výstupů za splněnou, a to i 

s ohledem na průběžnou publikační činnosti disertantky v době doktorského studia.  

 

Zákonná podmínka publikace dílčích výstupů disertační práce byla splněna.  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

V Praze dne 25.8.2020 

prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 

    školitel 


