
OPONENTSKÝ POSUDEK 
Jméno kandidáta: Mgr. David Hlaváček 

Téma práce: Monitoring zaměstnanců ze strany zaměstnavatele 

Monitoring flexibilních forem zaměstnání 

Rozsah práce: počet 124 stran, autor v rozporu s pravidly neuvádí v práci 

počet znaků včetně mezer 

Datum odevzdání práce: 10.4.2020 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je klíčové pro udržení sociálního smíru, autor dostatečně analyzuje toto téma 

též v souvislostech novodobých trednů 

 

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

metody 

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

prokázal 

 Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující množství 

odborné literatury a judikatury, autor těžil též ze svých četných praktických zkušeností a 

znalostí získaných v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení,  

Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování disertační práce 

3. Formální a systematické členění práce 

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

prameny 

 

4. Vyjádření k práci 

Splnění cíle práce – práce má nejen kompilační povahu, autor 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 rigorózních prací.  

Dle Protokolu o vyhodnocení originality závěrečné práce ze dne 12.4.2020 existuje téměř 

796 podobných dokumentů (protokol má přes 22 tisíc stran), shodnost s předloženou 

disertační prací je však marginální a je dána totožností právní úpravy a citované judikatury. 

Shodnost nepřekračuje 7 %. V alternativním vyhledávacím programu turnitin byla 

podobnost vyhodnocena souhrně 43 %, u jednotlivých dokumentů pak je pod 5 %, a tedy 

akceptovatelná.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Téma autor se mnou nekonzultoval, stejně jako 

vlastní práci (to ovšem odpovídá mé roli oponenta 

práce) 

 



  

Logická stavba práce Odpovídá zvolenému tématu, autor dostatečně 

analyzuje mezinárodní, unijní i národní úpravu. 

Autor provádí též dostatečný historický exkurz ke 

zvolenému tématu práce. Vytýkám však 

nepromyšlenost ohledně názvu pododílů, kdy autor 

v kapitole 2 volí označení skrze články Listiny 

základních práv a svobod a následně vdalších 

kapitolách již názvy volí tématicky a nikoliv číslem.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Podle standardů 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autor vhodně spojil teoretické poznatky a praktické 

zkušenosti. Práce poukazuje na nedostatky platné 

právní úpravy a autor v odůvodněných případech 

naqvrhuje dílčí zlepšení. Oceňuji práci jako celek, 

zvláště pak pojednání autora o testu proporcionality 

(str. 103 a násl. rigorózní práce), jakož i analýzu 

souvislostí. Vyzdvihuji analýzu judikaury ESLP na 

str. 105 a násl. rigorózní práce). 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je standardně upravena, výklad není 

doprovázen grafy 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

K práci nemám zásadní připomínky, k těm dílčím uvádím: 

- doporučuji, aby příště autor zavedl oddíl zkratky, kde by též použité zkratky přehledně vysvětlil. 

- autor excesivně cituje z řádně označených děl, příště doporučuji zvážit, zda takto obsáhlé citace 

jsou u kvalifikační práce vhodné (viz např. str. 28 rigorózní práce, která obsahuje pouze citaci ust. 

§ 316 zákoníku práce). Další obsáhlé citace následují od str. 35 rigorózní práce, a pokud jde o 

UOOU pak od str. 41 rigorózní práce. V podstatě podobně obsáhlé citace následujíc u 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a dalších dokumentů. 

 

- autor by se měl více zaměřit na exitcké kodexy a význam kolektivních smluv z hlediska GDPR 

v aplikační praxi.  

 

Autor by se mohl během obhajoby rigorózní práce zaměřit na některé z těchto podnětů: 

 

1) Může zaměstnavatel měřit zaměstnancům teplotu v rámci boje s COVID-19? 

 

2) Pokud má zaměstnanec vyšší teplotu, může jej zaměstnavatel vykázat z pracoviště a 

udělit mu k čeprání neplacené volno do doby vyzdravění? 

 

Doporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

státní zkušební komisi pro obhajobu rigorózní 

práce. 

 

 

Doporučuji, aby práce byla hodnocena Prospěl. 



  

 

Doporučuji, aby kandidátovi byl po úspěšné obhajobě udělen titul „JUDr.“  

 

V Praze dne 22.9.2020 

 

 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent 


