
OPONENTSKÝ POSUDEK 

Jméno rigorozantky: Zuzana Hrdinková 
Téma práce: Služební předpisy podle zákona o státní 

službě 
Rozsah práce: vlastní text práce včetně poznámek pod čarou 

má 216 620 znaků včetně mezer 
 
S ohledem na skutečnost, že rigorozantka žádá o uznání diplomové práce jako práce 
rigorózní, vyjadřuje se oponent v posudku pouze k tomu, zda jsou splněny podmínky podle čl. 
49 odst. 3 opatření děkana č. 17/2017, o závěrečných pracích.  
 
1. Téma diplomové práce ve vztahu k okruhu, ze kterého je konána státní rigorózní 
zkouška  
 
Tématem práce jsou služební předpisy podle zákona o státní službě, tzn. že téma práce spadá 
do předmětu správní právo. 
 
 
2. Klasifikace diplomové práce  
 
Diplomová práce byla klasifikována známkou výborně. 
 
 
3. Rozsah vlastního textu diplomové práce  
 
Vlastní text práce včetně poznámek pod čarou má 216 620 znaků včetně mezer 
 
 
4. Dodatky  
 
Posuzovaná práce nemá (oproti obhajovaném textu diplomové práce) dodatky.  
 
 
5. Zastaralost diplomové práce  
 
Obsah diplomové práce není zastaralý, obsah práce odpovídá platné a účinné právní úpravě, 
od obhajoby diplomové práce nebyla přijata žádná novela zákona o státní službě, která by se 
týkala tématu práce a nedošlo ani k žádnému zásadnímu vývoji judikatury v této oblasti.  
 
 
6. Schopnost samostatné tvůrčí činnosti rigorozanta v tematickém okruhu, ze kterého je 
konána státní rigorózní zkouška  
 
Rigorozantka v diplomové práci rozebírá příslušnou právní úpravu, jakož i související 
odbornou literaturu a judikaturu a zaujímá vlastní, byť ne příliš rozsáhlá, stanoviska a 
formuluje hodnocení především ve vztahu k příslušné právní úpravě obsažené zejména 
v zákoně o státní službě. Rigorozantka tím v zásadě prokazuje schopnost samostatné tvůrčí 
činnosti v dané oblasti, i když vlastním názorům a stanoviskům by mohl být věnován větší 
prostor. S některými závěry, které rigorozantka formuluje, by bylo možné polemizovat, ale to 



není téma pro posudek, jehož účelem je posoudit, zda diplomová práce může být uznána za 
práci rigorózní. 
 
7. Publikace podstatné části diplomové práce jako odborné knihy nebo recenzovaného 
odborného článku nebo získání ceny za vynikající diplomovou nebo studentskou práci 
udělovanou veřejnou vysokou školou nebo jinou renomovanou akademickou institucí  
 
Část diplomové práce byla publikována v časopisu Správní právo č. 4/2021, v článku 
nazvaném „Stručné pojednání o služebních předpisech dle zákona o státní službě“, a to 
v zásadě v rozsahu stran 14 až 23, 31 až 37 a 39 až 42 diplomové práce, tzn. celkem 21 stran 
diplomové práce, vlastní text diplomové práce má přitom rozsah celkem 77 stran, tzn. že 
publikovaná část diplomové práce netvořila ani polovinu textu práce, podstatnou částí 
diplomové práce, která by měla být publikována, aby byla splněna podmínka pro její uznání 
za práci rigorózní by se přitom podle názoru oponenta měla rozumět alespoň polovina textu 
práce, což v daném případě splněno nebylo.  
 
 
Nedoporučení k uznání diplomové práce jako práce rigorózní 
 
Diplomovou práci nedoporučuji uznat za práci rigorózní, neboť nebyla splněna podmínka 
publikace podstatné části diplomové práce.  
 
 
V Praze dne 1. listopadu 2021 

_________________________  
oponent 


