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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma práce je nepochybně aktuální, zákon o státní službě (z r. 2014) je platný a účinný a 
používá se v praxi teprve několik let, také judikatura k němu teprve postupně vzniká. 
Rovněž odborné literatury vztahující se k tomuto zákonu není zatím mnoho, jde zejména o 
komentář vyšlý již ve dvou vydáních v nakladatelství Wolters Kluwer, chystá se komentář 
v nakladatelstcí C.H.Beck. 
 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 
metody 
Téma práce je zaměřeno na platnou a účinnou zákonnou úpravu a její uplatňování v praxi 
služebních orgánů, tzn. že je zaměřena především prakticky, jednotlivá rozebíraná 
ustanovení zákona o státní službě jsou nicméně založena na obecných institutech správního 
práva, zejména pokud jde o správní řízení a rozhodnutí, pozornost je věnována i otázkám 
vztahu veřejného a soukromého práva, např. pokud jde o vztah zákona o státní službě 
k zákoníku práce nebo otázku náhrady škody vzniklé v rámci služebního poměru. 
 

3. Formální a systematické členění práce 
Práce je rozdělena do celkem tří kapitol. První kapitola je věnována legislativnímu vývoji 
zákona o státní službě, nejde nicméně, jak by se mohlo z názvu kapitoly zdát, jen o popis 
legislativního procesu, který vedl k přijetí zákona o státní službě a jeho dosavadních novel, 
ale v rámci této kapitoly jsou rozebírány jednotlivé klíčové instituty zákona o státní službě, 
kterých se již dotkly významnější novely zákona, jako např. výběrové řízení. Druhá a třetí 
kapitola, které tvoří samotné těžiště práce, jsou věnovány správnímu řízení ve věcech státní 
služby, a to jednak v obecné rovině (kapitola druhá) a jednak se zaměřeníém na konkrétní 
druhy řízení ve věcech služby z hlediska jejich předmětu (např. řízení o přijetí do 
služebního poměru, řízení v otázkách odměňování či řízení o změnách služebního 
poměru). Na konci práce obsahuje poměrně stručný závěr, což je ale dáno tím, že 
jednotlivé dílčí závěry k rozebíraným tématům jsou vždy připojeny k příslušným 
subkapitolám zaměřeným na konkrétní instituty zákona o státní službě. 
 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr rigorózní práce odpovídajícím způsobem 
zpracován 
Cílem práce deklarovaným v jejím úvodu bylo zamyslet se de lege ferenda nad nedostatky 
některých ustanovení zákona o státní službě, které byly identifikovány v dosavadní 
paktické aplikaci tohoto zákona a souvisejí zejména s otázkami jednotlivých řízení ve 
věcech služebního poměru. Lze konstatovat, že tohoto cíle bylo dosaženo, neboť autorka 
práce nejen identifikuje v praxi zjištěné nedostatky, ale současně formuluje možné návrhy 
změn zákonné úpravy, které by měly či mohly tyto nedostatky odstranit.  
 
 
 



  

5. Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Deklarovaného cíle práce bylo nepochybně 

dosaženo, jak plyne z bodu 4 tohoto posudku. 
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorka práce prokázala samostatnost při 
zpracování tématu, neboť nejen formuluje vlastní 
stanoviska k rozebírané právní úpravě a k ní se 
vztahující dosavadní judikatuře, ale současně 
navrhuje i možné změny právní úpravy, které by 
měly přispět k jejímu lepšímu fungování v aplikační 
praxi. Posuzovaná práce není ani zčásti plagiátem, 
ale výsledkem samostatné tvůrčí činnosti její 
autorky.  

Logická stavba práce Práce je vzhledem k tématu členěna odpovídajícím 
způsobem, jak vyplývá z vyjádření v bodu 3 tohoto 
posudku. 

Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka práce kromě samotné rozebírané právní 
úpravy pracuje jak s dosavadní judikaturou tak 
relevantní odbornou literaturou a také s dalšími 
dokumenty, které s tématem souvisejí a jimiž jsou 
metodické pokyny náměstka pro státní službu a 
závěry poradního sboru pro státní službu a lze 
konstatovat, že okruh použitých zdrojů je vzhledem 
k tématu práce a rozsahu použitelných zdrojů 
prakticky vyčerpávající. 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Cílem práce bylo zamyslet se de lege ferenda nad 
nedostatky některých ustanovení zákona o státní 
službě, které byly identifikovány v dosavadní 
praktické aplikaci tohoto zákona a souvisejí 
zejména s otázkami jednotlivých řízení ve věcech 
služebního poměru, což se více než podařilo. 
Autorka sama se podílí v rámci svého služebního 
poměru na praktické aplikaci zákona o státní službě, 
což je na obsahu a způsobu zpracování práce 
výrazně znát. 

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je odpovídající zvolenému tématu a 
způsobu jeho zpracování. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň práce je odpovídající.  
 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
V rámci obhajoby doporučuji věnovat se právní úpravě vymezení účastníků řízení ve 
věcech služebního poměru, a to pokud jde o její nedostatky identifikované v příslušné části 
rigorózní práce, a to z toho hlediska, zda tyto nedostatky lze odstranit interpretací právní 
úpravy nebo pouze změnou zákonné úpravy.  
Dále doporučuji věnovat se právní úpravě rozhodování o náhradě škody ve věcech 
služebního poměru, a to zejména z toho pohledu, zda v těchto věcech mají služební orgány 
pravomoc rozhodovat (nebo zda by v těchto věcech měly rozhodovat soudy v občanském 
soudním řízení) a pokud pravomoc rozhodovat služební orgány mají, zda jde o 
rozhodování ve věcech veřejného nebo soukromého práva.    
 



  

Rigorózní práci doporučuji k obhajobě. 
 

 
V Praze dne 1. listopadu 2021 
 

_________________________ 
pověřený akademický pracovník 


