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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autorka si zvolila obvyklé téma diplomových prací, které lze označit za trvale aktuální a 
relevantní.  

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

metody 
 
Téma lze hodnotit jako středně naročné na teoretické znalosti a vstupní údaje. V případě 
předložené práce jeho náročnost zvyšuje zejména komparace s vybranými evropskými 
právními řády. Autorce se podařilo shromáždit dostatečné množství podkladů, s nimiž 
korektně pracuje zejména za použití popisné a analytické metody.   

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do pěti částí, které na sebe logicky navazují.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce byl podle názoru oponenta splněn.   
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné důvody, které by 
zakládaly pochybnosti o samostatnosti autorky 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, 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  

Autorka vychází z bohaté palety domácí literatury a 
judikatury. Překvapilo mne, že jsem v seznamu 
literatury nenalezl zahraniční tituly a autorka tak 
zřejmě pracovala jen s texty právních předpisů. Její 
komparativní poznámky lze přesto hodnotit jako 
zajímavé.  
 
Poznámky pod čarou v některých případech 
neodpovídají normě, u kolektivních publikací 



 

 

 

zpravidla chybí údaj o autorovi citované pasáže, na 
jiných místech chybí např. číslo stránky aj.  
  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy hodnotím v souhrnu 
jako dostatečnou. Ačkoliv má práce převážně 
popisný charakter, autorka zkoumanou právní 
úpravu popisuje i s důrazem na potenciální sporná 
místa a formuluje vlastní stanoviska, včetně námětů 
de lege ferenda.  
 
Práce není prosta drobných nepřesností, jaké jsou u 
absolventských prací spíše běžné: např. nejsem 
přesvědčen o správnosti tvrzení, že se počátek 
těhotenství musí zaměstnavatei doložit lékařským 
poszdkem (str. 26).  
 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je až na občasný 
výskyt překlepů a chyb v interpunkci dobrá a práce 
je psána čtivě. Pouze na některých místech jsem 
v práci narazil na neobratnou terminologii.   

 
 

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

Práci doporučuji k obhajobě.  
 
V rámci obhajoby navrhuji, aby autorka 
podrobněji rozebrala, jaký dopad má na 
zkoumanou problematiku směrnice WLB a 
jaké konkrétní změny zákoníku práce by pod 
vlivem této směrnice navrhovala.  

Navržený klasifikační stupeň Výborně až velmi dobře   
 
 
V Praze dne 22. 1. 2021 
 

______________________________ 
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., oponent 


