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Toto vyjádření se vydává k posouzení, zda shora jmenovaná práce uchazeče, která je jeho 
diplomovou prací, dosahuje úrovně předepsané a vyžadované pro rigorozní práce na Právnické 
fakutě Univerzitě Karlovy a může být za rigorózní práci uznána. 
 
Je třeba konstatovat, že uznání diplomové práce za rigorózní práci, s ohledem na rozdílnost nároků 
na jednotlivé typy prací, zejména z hlediska úrovně a hloubky zkoumání materie, podrobnosti 
výkladu, šíře použitých pramenů, úrovně a šíře dosažených závěrů a jejich argumentačního 
podkladu, je zcela výjimečné. Předpokladem a podmínkou je, že práce obstojí z hlediska všech 
jmenovaných kritérií.  
 
Po přezkoumání práce mám za to, že tyto požadavky splňuje.  
 
Autor zpracoval diplomovou práci na téma právních aspektů péče o osoby závislé na péči. Jde o 
téma, které je v teorii neoprávněně opomíjeno a neexistuje k němu dostatek relevantních zdrojů. 
Práce je v tomto směru vysoce relevantní a aktuální.  
 
Autor v práci vychází z dostatečného množství domácích i zahraničních zdrojů a čerpá 
z dostatečného množství vstupních údajů, které samostatně analyticky zpracovává a formuluje 
vlastní závěry i náměty. Práce je vypracována zejména za využití popisné a analytické metody. 
V souhrnu představuje velmi zajímavý příspěvek do diskuse nad stávající právní úpravou a jejím 
možným vývojem, který se svojí odbornou úrovní a hloubkou provedené analýzy neliší od prací, 
které byly na PF UK úspěšně obhájeny jako rigorozní práce. Vyzdvihnout je možno i snahu autora 
zkoumané téma prezentovat v širším společenském kontextu.  
 
Seznámil jsem se rovněž s posudky vedoucího a oponenta diplomové práce a s průběhem 
obhajoby. Z těchto podkladů vyplývá, že práce byla vedoucím i oponentem hodnocena vysoce 
pozitivně a vedoucí práce dokonce v posudku její uznání za rigorozní práci výslovně doporučuje. 
Taktéž v průběhu obhajoby měl diplomant v problematice prokázat „výbornou orientaci“. Lze jistě 
souhlasit s oponentem práce, že autor mohl některé své závěry dále rozpracovat, taková 
připomínka se však u diplomových prací vyskytuje frekventovaně a na závěru nic nemění.  
 
S ohledem na výše uveděné skutečnosti proto doporučuji uznání předložené diplomové práce 
za práci rigorozní.  
 
 
V Praze dne 24. 11. 2020 
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