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Toto vyjádření se vydává k posouzení, zda shora jmenovaná práce uchazečky, která je její
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.
Autorka zpracovala diplomovou práci na téma zákona o státní službě. Jde o méně frekventované
téma absolventských prací, které lze považovat za vysoce relevantní a aktuální. Autorka v práci
čerpá z bohaté palety zejména domácích zdrojů a formuluje vlastní podnětné myšlenky, názory a
náměty de lege ferenda. Kromě teoretických zdrojů autorka v práci vychází i z dat a statistických
údajů, které zdařile analyzuje. Empirický přístup k zkoumané problematice není u absolventských
prací v oboru právo zcela běžný a je nutno jej hodnotit vysoce pozitivně. Práci je dle mého názoru
nutno v souhrnu hodnotit jako mimořádně zdařilou.
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 velmi
pochvalně a vedoucí práce dokonce v posudku její uznání za rigorozní práci výslovně doporučuje.
Dílčí připomínky vedoucího práce dle mého názoru na celkové vysoké úrovni práce nic nemění.
S ohledem na výše uveděné skutečnosti proto doporučuji uznání předložené diplomové práce
za práci rigorozní.
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