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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Autorka si vybrala téma, které lze označit za vysoce aktuální a relevantní, a to s ohledem na 
nedostatečnou právní úpravu a stále se vyskytující případy šikany na pracovišti     
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma samo o sobě lze hodnotit jako středně náročné; autorka k němu přitom přistoupila 
ambiciozně a v práci šikanu popisuje nejen z právního, ale i z psychologického hlediska, referuje 
o aktuální situaci na trhu práce se zaměřením na některá konkrétní povolání a popisuje též právní 
úpravu vybraných zahraničních zemí. Autorce se podařilo shromáždit dostatečné množství 
vstupních údajů, s nimiž v práci korektně pracuje pomocí popisné a částečně analytické metody.  
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
Práce je členěna do deseti částí, které na sebe logicky navazují.  
 
4. Vyjádření k práci 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce byl dle názoru oponenta splněn.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska 
plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
zakládaly pochybnost o autorčině samostatnosti. Práce 
úspěšně prošla testem na plagiáty, v němž byla zjištěna 
pouze nízká míra podobnosti. Zjištěné shody představují 
zejména krátké citace (max. 1-2 věty) z řádně citovaných 
textů, ustálená slovní spojení, citace právních předpisů 
apod. a po seznámení s protokolem nemám o autenticitě 
práce závažnější pochybnosti.   

Logická stavba práce Stavba práce je logická.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) 
včetně citací  

Autorka pracuje s bohatou paletou domácích i 
zahraničních zdrojů včetně judikatury. Tyto zdroje jsou 
v práci korektním způsobem citovány.   



 

 

 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka v práci detailně popisuje institut šikany 
s důrazem na vymezení projevů špatného duševního 
zdraví zaměstnanců, jednotlivých druhů šikany na 
pracovišti, příkladů dobré praxe i analýzy specifických 
oblasíi zvýšeného výskytu šikany. Toto zasazení 
zkoumaného tématu do širšího rámce práci bezesporu 
přidává na zajímavosti a s chutí jsem si je přečetl.  
 
Klíčovým obsahem rigorozní práce v oboru pracovního 
práva by nicméně měla být analýza právní úpravy. 
V tomto směru se domnívám, že práce se mohla více 
zabývat i detailnější analýzou domácí právní úpravy 
s důrazem na rozbor případných problematických pasáží, 
analýzu judikatury, porovnání vybraných institutů se 
zahraniční úpravou atd. Zvolený přístup je méně 
ambiciozní a v práci tak nacházím spíše stručný přehled 
příslušných právních předpisů, institutů, možností právní 
obrany apod., avšak postrádám v nich hlubší naalýzu 
zkoumané problematiky a vlastní argumentaci autorky. 
Obdobné platí i pro případové studie z praxe autorky, 
které mohly být využity k hlubšímu rozboru stávající 
právní úpravy, jejích nedostatků apod. Je dobře, že 
autorka v závěru práce formuluje vlastní náměty de lege 
ferenda, tyto náměty by však v ideálním případě mohly 
navazovat na podrobnější analýzu zkoumaných institutů 
v předchozích kapitolách. Autorka v příloze k práci uvádí 
seznam judikatury, ta by však v ideálním případě mohla 
být popsána a zanalyzována přímo v textu práce.  
 
I přes výše uvedené výhrady hodnotím hloubku 
provedené analýzy ještě jako dostatečnou.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádné připomínky.  

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Jazyková úroveň je dobrá. Práce je psána čtivě a jen zcela 
výjimečně obsahuje neobratné nebo nepřesné výrazy 
(např. žaloba na neplatnost výpovědi).  
  

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

Předloženou rigorózní práci doporučuji 
k obhajobě.  
 
V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby autorka 
blíže pojednala o nárocích, které může oběť 
diskriminace vznášet proti zaměstnavateli. 
Přitom je možno vyjít např. z případové studie 
na str. 80. Jaké nároky může v tomto případě 
oběť diskriminace vznášet dle současného 
právního stavu, jak bude probíhat dokazování a 



 

 

 

jaké jsou šance žalobkyně na úspěch? Zároveň 
navrhuji, aby autorka blíže rozvedla své úvahy 
ohledně sdílení důkazního břemene ve sporech 
týkajících se šikany, která není diskriminací.  

 
 
 
V Praze dne 8. 6. 2021 
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