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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma patří ke sdandardním výzkumným problémům pracovního práva 

 

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 více než 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, 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 – 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 disertačních prací. Dle Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné práce ze 

dne 26.6.2020 existuje téměř 700 podobných dokumentů (protokol má přes 37 tisíc stran); 

shodnost nepřekračuje 5 %. Shodnost s předloženou disertační prací je tedy marginální a je 

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

„turnitin“ je sice vykazována jako 38 %, nicméně se jedná o souhrnnou hodnotu. Alarmující 

je pouze podobnost s dokumentem identifikovaným jako „dspace.cuni.cz“, který se mi dále 

nepovedlo identifikovat. Proto žádám, aby zkušební komisi kandidát prokázal, že dokument 

„dspace.cuni.cz“, je jeho prací. V opačném případě považuji shodu s dokumentem ve výši 

13 % za hraniční, kdy lze akceptovat práci jako ještě původní. 

Autor průběžně publikoval 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 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 exkurz k relevantní 

judikatuře.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Podle standardů jen vytýkám, že citace neobsahuje 

uvedení dne, kdy byl dokument na (v citaci uvedené) 

adrese navštíven 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce přináší nové teoretické poznatky, které lze 

účelně zapojit do výuky pracovního práva i práva 

sociálního zabezpečení, kandidát 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 autora o prvcích pracovního 

poměru, zejména subjektech.  

Zvlášť oceňuji fundovaný výklad k jmenování (str. 

151 a násl. disertační práce). 

 

Vyzdvihuji úvahy o přenesení některých poznatků 

z aplikace slovenské úpravy do českého právního 

prostředí (na str. 156 a násl. dizertační práce). 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je standardně upravena, výklad není dostatečně 

doprovázen grafy. 

Jazyková a stylistická úroveň Výborná, místy aplikovány rozdílné citační normy, 

viz např. 52 dizertační práce 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Publikační počin autora sleduji s uspokojením, přičemž po přečtení předložené práce musím 

konstatovat, že jeho 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. 

 

K práci nemám zásadní připomínky, k těm dílčím uvádím: 

- autor mohl více pojednat o unijních a mezinárodních závazích České republiky, pokud se jedná 

o regulaci vzniku pracovního poměru. 

- nesouhlasím s názorem kandidáta, že lze dnes aplikovat bez dalšího judikaturu týkající se 

faktického pracovního poměru (str. 140 dizetační práce), viz má otázka. 

- u komparativního exkurzu do slovenské úpravy postrádám citaci relevantních rozhodnutí 

slovenských soudů. 

- postrádám v práci názor k poslední novele českého zákoníku práce, která mění ujednání o 

možnosti odvolávat zaměstnance či doručování písemností zaměstnanci. 

 



  

Autor v práci na str. 95 a násl. dizertační práce bohužel opomíjí palčivý problém právního 

významu lékařského posudku. Zákonodárce při úpravy závaznosti lékařského posudku v zákoně 

č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, v platném znění vycházel z judikatury 

Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu.1 Programově bylo tedy v zákoně o specifických 

zdravotních službách upraveno, že lékařský posudek o zdravotním stavu nebo zdravotní 

způsobilosti není správním aktem, ale jde pouze o jakési „dobrozdání“ o zdravotním stavu 

posuzované osoby vydané poskytovatelem zdravotních služeb. Jak konstatoval Ústavní soud: „…o 

zdravotním stavu se nerozhoduje, ten se zjišťuje.“2 Je tedy na zaměstnavateli, aby jednal, byť sám 

nemá možnost zdravotní stav zaměstnance jinak přezkoumat. Nejvyšší soud pak dospěl k závěru, 

že z lékařského posudku musí výslovně vyplývat, zda je důvodem k pozbytí zdravotní způsobilosti 

zaměstnance pracovní úraz, nemoc z povolání nebo ohrožení takovou nemocí (takže posudek je 

podkladem k výpovědi dle § 52 písm. d) zák. práce), nebo zda je příčinou obecné onemocnění 

(takže posudek je podkladem k výpovědi dle § 52 písm. e) zák. práce), jinak by výpověď daná na 

základě takového posudku byla neplatná.3 Závěr byl přijat i přesto, že ze zákona o specifických 

zdravotních službách potřeba uvést v posudku podobný údaj nevyplývala,4 a to ve svatém nadšení 

za ochranu slabší strany - zaměstnance. Tento právní názor pak dříve stejně jako dnes působí potíže 

protože, že je prostě v mnoha případech obtížně zjistitelné za stávajících materiálně-technických 

podmínek pro řadu poskytovatelů pracovnělékařských služeb, co je důvodem zdravotní 

nezpůsobilosti zaměstnance. Nemožnost stoprocentního závěru je někdy též limitována časem, 

kdy zjištění příčiny je sice možné, nikoliv však k okamžiku vydání posudku. 

 

 

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

 

1) vznikne či nevznikne pracovní poměr u zaměstnance, který je jmenován na pracovní 

místo, které lze obsadit pouze na základě pracovní smlouvy? 

2) lze zaměstnance odvolat z vykonávané funkce, když možnost odvolat zaměstnance 

z vykonávané funkce byla sjednána pro funkci, která neměla podřízeného dalšího 

vedoucího zaměstnance? K odvolání by došlo po účinnosti poslední novely zákoníku 

práce.  

 

 

Doporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

 
1 V důvodové zprávě (zvláštní část, komentář k § 41 až 50, tisk 407 PS PČR, 2011, dokument je dostupný zde 

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=407&ct1=0 (Cit.: 24.8.2020) jsou zmiňovány rozsudek Nejvyššího 

správního soudu č. j. 4 Ads 81/2005 a nález  Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl.ÚS 11/08. Pokud jde o 

Ústavní soud, pak ten v předmětném nálezu konstatoval: "Posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče o 

způsobilosti k práci určitého zaměstnance není aktem vrchnostenského orgánu nadaného právem rozhodovat o 

právech a povinnostech, ale jde o odborné stanovisko lékaře, který zákonem předvídaným a vyžadovaným způsobem 

poskytuje součinnost zaměstnavateli. Ten je pak teprve tím, kdo na podkladě zjištění a závěrů lékaře činí konkrétní 

úkony v rámci pracovněprávního vztahu, kterými zasahuje právní sféru zaměstnance." 
2 Nález  Ústavního soudu ze dne 23. 9. 2008, sp. zn. Pl.ÚS 11/08. 
3 Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 16.12.2013, sp. zn. 21 Cdo 224/2013. 
4 Jen pro úplnost je třeba doplnit, že u okamžitého zrušení pracovního poměru zaměstnancem, kde zákoník práce 

předpokládá, že lékařský posudek uvede, že zaměstnanec není schopen dále vykonávat práci bez vážného ohrožení 

svého zdraví, Nejvyšší soud takto náročný nebyl a dovodil, že výpověď může být platná, i když posudek o 

dlouhodobém pozbytí zdravotní způsobilosti tento závěr neobsahuje. (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 6. 

11. 2012, sp. zn. 21 Cdo 4142/2011).  

http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=6&ct=407&ct1=0


  

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 24.8.2020 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent 


