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1. Aktuálnost (novost) tématu  

 

Autor zvolil téma vysoce aktuální, a to jak s ohledem na vývoj relevantní judikatury národních i 

nadnárodních soudů, tak i vzhledem k legislativní iniciativě, jejímž důsledkem byla novela 

zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb., která nabídla mimo jiné revizi institutu 

přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. 

 

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

metody  

 

Zpracování zvoleného tématu vyžadovalo podrobnou rešerši unijních předpisů, včetně navazující 

judikatury Soudního dvoru Evropské unie, včetně dobré orientace v příslušných ustanoveních 

českých právních předpisů a judikatuře Nejvyššího soudu. 

 

Přestože zvolené metody autor explicitně nevymezuje, ze zpracování kvalifikační práce je patrné 

využití metody historické, analytické a komparativní.  

 

3. Formální a systematické členění práce  

 

Systematika práce je odpovídající. 

 

Text práce je rozdělen (vyjma úvodu a závěru) do třech kapitol, které jsou dále děleny do 

podkapitol. V první kapitole autor představuje institut přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů na evropské úrovni i její kořeny v zákoníku práce z roku 1965. Druhá 

kapitola podrobně vymezuje právní úpravu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 

v unijním právu, kterou autor doplňuje o přehledný komentář čerpající z relevantních rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie. Pozornost je soustředěna na působnost předmětných směrnic, se 

zaměřením zejména na působnost osobní. Ve třetí kapitole, která je stěžejní částí kvalifikační práce 

autor srovnává evropský a český přístup k přechodu práv a povinností do 30.7.2020, kdy nabyla 

účinnosti novela zákoníku práce provedená zákonem č. 285/2020 Sb. V závěru autor stručně 

zmiňuje novelizovanou právní úpravu. 

 

4. Vyjádření k práci  

 

Diplomová práce komplexně postihuje předmětnou problematiku zejména v části věnující se 

období do účinnosti novely zákoníku práce č. 285/2020 Sb., nevykazuje obsahové nedostatky a lze 

ji považovat za zdařilou.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce  Autor  vymezil cíle práce hned v úvodu a jejich splnění 

shrnul v závěru. Cíle (i) seznámit čtenáře s evropskou 



právní úpravou přechodu práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů relevantní pro Českou 

republiku včetně judikatury a (ii) pojednat o právní 

úpravě přechodu práv a povinností z pracovněprávních 

vztahů transponované českými právními předpisy a 

vykládané Nejvyšším soudem včetně vystižení zásadních 

rozdílností, a to do přijetí novely účinné k 30.7.2020, lze 

považovat za beze zbytku naplněné. Ve vztahu k třetímu 

z cílů, který autor vymezil jako (iii) stručný rozbor 

novely a její dopad lze podotknout, že zpracování právní 

úpravy účinné v době odevzdání kvalifikační práce, tj. po 

předmětné novele, by zasloužilo více pozornosti.  

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce z 

hlediska plagiátorství  

Diplomant s oponentem práci a ani žádnou její část 

nijak nediskutoval.  

Oponentovi nejsou známy žádné skutečnosti, které by 

zakládaly pochybnost o autorově samostatnosti. 

Dle vygenerovaného protokolu o výsledku kontroly 

na plagiáty je nejvyšší dosažená míra podobnosti 8% 

- 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. Ocenit lze precizní vymezení používaných zkratek. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně citací  

Autor zvolil jako výchozí zdroj zejména bohatou 

judikaturu Soudního dvora Evropské unie, odborné 

monografie (vč. monografií zahraničních), odborné 

články a další publikace, které cituje v souladu se 

stanovenou normou. Doporučit lze případné sjednocení 

uvádění údaje ISBN u monografií, kdy u některých tento 

údaj uvedený v poznámce pod čarou je, a u jiných 

nikoliv. Diplomant prokázal schopnost samostatné práce 

s uvedenými prameny. 

V textu se místy vyskytují přímé citace celých pasáží 

zákoníku práce, zejména v kapitole 3.1.8. tvoří přímé 

citace téměř celou kapitolu, což s ohledem na smysl a 

účel zpracování kvalifikačních prací není žádoucí. 

Upozornit lze dále na skutečnost, že přestože autor 

v seznamu zdrojů uvádí přes třicet rozhodnutí Nejvyššího 

soudu, ve vlastní práci je patrný rozbor a využití pouze 

čtvrtiny z celkového počtu rozsudků Nejvyššího soudu 

uvedených ve zdrojích. Jak byly využity zbylé rozsudky 

zmíněné ve zdrojích není patrné. 

 

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu)  

Kvalifikační práce komplexně postihuje právní úpravu 

přechodu práv a povinností na unijní i národní úrovni se 

zaměřením zejména na problematické aspekty 

transpozice směrnice do českého právního řádu do 

účinnosti novely zákoníku práce provedené zákonem č. 

285/2020 Sb. Lze ocenit, že se autor snaží neomezovat 



 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

 

V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby se autor věnoval ochraně kolektivních práv zaměstnanců, 

včetně otázky přechodu činnosti odborové organizace na nabyvatele.  

 

Rovněž navrhuji, aby se autor vyjádřil, do jaké míry je účinná úprava ust. § 338 odst. 3 zákoníku 

práce (ve znění účinném od 30.7.2020) v souladu s rozhodnutím SDEU ve věci Spijkers ze dne 18. 

března 1986, 24/85. 

 

 

 

 

V Praze dne 9.12.2021 

 

 

 _______________________________________  

Mgr. Lucie Matějka Řehořová, PhD., oponentka 

pouze na výklad obsahu předpisů, ale předkládá i vlastní 

názory ke zkoumané problematice. Podrobnější 

zpracování by zasloužila pasáž věnující se novelizované 

právní úpravě. 

 

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  Práce je z hlediska formálního upravena způsobem 

obvyklým pro tento druh prací. 

 

Jazyková a stylistická úroveň  Technické zvládnutí textu je dobré. Jazyková úroveň práce 

je velmi dobrá, překlepy v textu a chyby v interpunkci 

minimální.  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou 

práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň „velmi dobře“  


