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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Předložený elaborát je zpracován na  téma aktuální a významné  z hlediska jeho historického 

vývoje,  současné právní úpravy i předpokládaného  směřování v budoucnosti. 

 

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

metody 

Zpracování  předmětné problematiky vyžadovalo  velmi dobrou orientaci v  příslušných 

ustanoveních vnitrostátních i zahraničních právních předpisů, v mezinárodněprávních 

dokumentech, v legislativě Evropské unie a  v judikatuře  vztahující se ke zvolenému tématu. 

Při zpracování disertační práce byly využity tradiční prostředky teoretického právního 

výzkumu, především metoda historická, interpretační analýzy a komparativní. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Text disertační práce je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do tří částí dále členěných do 

kapitol a subkapitol. V první části nazvané „Pracovněprávní vztahy“ se autor nejprve zabývá 

pojetím pracovního práva a jeho postavením v systému práva a poté nastiňuje vývoj 

zákonodárství o práci na území dnešní ČR  od počátku 14. století až po současnost s důrazem 

na kodifikace pracovního práva.  Poslední kapitola této části je věnována  pracovněprávním 

vztahům  a obsahuje charakteristiku jejich prvků a platnou právní úpravu vzniku, změn a 

zániku základních pracovněprávních vztahů.  

Část druhá s názvem „Atypická zaměstnání“je  zaměřena na proměny pracovního práva 

v 21. století. Doktorand  zde  analyzuje  v odborné literatuře nejčastěji uváděné atypické 

formy, v nichž je vykonávána závislá práce, z pohledu české právní úpravy v komparaci 

s jejich právní regulací ve Slovenské republice. Podrobněji je zkoumán institut sdíleného 

pracovního místa, kde autor provádí výklad a dílčí srovnání s právní úpravou čtyř dalších 

vybraných evropských zemí. V závěrečné kapitole  jsou jednotlivé  atypické formy 

zaměstnání hodnoceny z hlediska jejich předností a nedostatků, a to zejména s ohledem na 

možnost slaďování pracovního a soukromého života zaměstnanců. 

Obsahově velmi zajímavá třetí část elaborátu nazvaná „Pracovněprávní vztahy a 4. 

průmyslová revoluce“ se zabývá změnami výrobních procesů a dosavadních způsobů 

organizace práce a vlivu digitální doby na další rozvoj pracovního práva např. v oblasti 

pracovní doby a využívání jejích flexibilních forem. V této souvislosti pak doktorand 

upozorňuje na význam ochranné funkce pracovního práva a jejího uplatňování s ohledem na  

možnost výskytu nových sociálních rizik, která mohou uvedený vývoj provázet. 

 

 

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

zpracován 

Předložený elaborát, který se zabývá základními pracovněprávními vztahy a jejich 

vývojovými tendencemi je zpracován precizně, komplexně postihuje předmětnou 

problematiku, nevykazuje obsahové nedostatky a lze jej považovat za velmi zdařilý. 

 

 



  

 

Splnění zákonné podmínky publikace dílčích výstupů disertační práce 

Publikované články doktoranda „ Pracovní poměr na dobu určitou – jedna z nejčastějších 

forem atypického zaměstnání“ in. Pichrt, J., Morávek, J., Atypická zaměstnání – cesta 

k vyšší zaměstnanosti? , Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 97-10 

a „Ochrana pracovního poměru těhotných zaměstnankyň a zaměstnamnkyň a zaměstnanců 

pečujících o děti před skončením pracovního poměru ze strany zaměstnavatele“ Rodinné 

listy, č.2/2020, s.5-9  splňují podmínku dvou dílčích výstupů, neboť se vztahují k tématu 

atypických zaměstnání a ochranné funkce pracovního práva. 

 

Doktorská dizertační práce „Základní pracovněprávní vztahy a jejich vývojové tendence“ 

bude jako celek publikována  ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň, 

2020,  ISBN 978-80-7380-794-8 (viz potvrzení) 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Stanovený cíl spočívající v  analýze historického 

vývoje, platné právní úpravy a možností budoucích 

vývojových trendů  se autorovi podařilo v rámci 

předloženého elaborátu splnit, téma velmi dobře 

zvládnout a obsahově vyčerpat. 

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor přistoupil k tématu odpovědně, v dostatečném 

časovém předstihu a s ujasněnou představou o 

postupu zpracování. 

Dle vygenerovaného protokolu o výsledku kontroly 

na plagiáty je nejvyšší dosažená míra podobnosti  

méně než 5% - jde tedy o práci původní. 

 

Logická stavba práce Téma je zpracováno přehledně v logicky 

uspořádaném celku, s potřebným poznámkovým 

aparátem, přehledem použité literatury, abstraktem a 

seznamem klíčových slov a zkratek. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor vycházel z širokého okruhu českých i 

cizojazyčných publikací. Jako výchozí zdroj zvolil 

stěžejní monografie, dále uvádí řadu článků 

z odborných periodik i dalších zdrojů a aktuální 

judikaturu. Veškeré publikace jsou citovány  

v souladu se stanovenou normou. Doktorand 

prokázal schopnost samostatné práce s uvedenými 

prameny. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Elaborát komplexně postihuje analyzovanou materii 

v kontextu jejího vývoje , současné podoby a 

budoucího směřování v českém právu a judikatuře 

v komparaci s její úpravou ve Slovenské republice a 

v několika dalších vybraných státech EU.  Zejména 

je třeba ocenit, že se autor  neomezuje pouze na  

výklad jednotlivých ustanovení, ale  předkládá i 

vlastní názory a stanoviska ke zkoumaným  



  

problémům. Celkový přístup svědčí o skutečném 

zájmu o zvolené téma a vynikající orientaci v něm. 

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je z hlediska formálního upravena  způsobem 

obvyklým pro tento druh prací.  

 

Jazyková a stylistická úroveň Předmětná problematika je prezentována 

srozumitelně a na vysoké stylistické úrovni. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Otázka:  Ochranná funkce pracovního práva a její projevy. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

 

 

V Praze dne 14.července 2020 

                                                              

                                     
                               doc.JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 

školitelka 


