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1. Aktuálnost (novost) tématu  

Autor si pro svou rigorózní práci zvolil úzce zaměřené téma v rámci mezinárodního práva 

soukromého. Smyslem zvláštních kolizních a jurisdikčních norem pro individuální pracovní 

smlouvy je ochrana zaměstnance jako slabší strany. Tato pravidla představují výjimku 

z obecného režimu, a proto je velmi důležité znát rozsah jejich působnosti a podmínky pro jejich 

aplikaci. S ohledem na poměrně dynamický vývoj způsobů výkonu závislé činnosti 

a v důsledku toho i právní úpravy považuji zvolené téma za aktuální.  

 

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

metody  

Zvolené téma vyžaduje znalost mezinárodního práva soukromého v širším kontextu i v úzkém 

zaměření na oblast pracovněprávní, relevantních pramenů právní úpravy, v daném případě 

zejména právních předpisů EU a výkladové judikatury SDEU. Předpokládá se práce se 

zahraniční odbornou literaturou. Náročnost tématu odpovídá požadavkům kladeným na 

rigorózní práce.  

Autor používá v nezbytně nutné míře popisnou metodu, převažující je metoda analytická. 

V části pojednání o soudní příslušnosti používá autor rovněž metodu komparativní. 

 

3. Formální a systematické členění práce  

Práce je členěna na úvodní část, v níž autor blíže vymezuje téma a cíle své práce, na stať, která 

zahrnuje tři rozsáhlejší věcné kapitoly, a závěrečnou část, v níž autor přehledně shrnuje závěry 

a poznatky k nimž dospěl na základě právní analýzy a komparace. V první kapitole autor uvádí 

do tématu a vymezuje pojmy společné následujícím kapitolám, v nichž se věnuje jádru práce – 

otázkám mezinárodního práva soukromého, konkrétně určování příslušnosti a rozhodného 

práva ve sporech z individuálních pracovních smluv.  

Autor používá jazyk a styl odpovídající odbornému právnickému pojednání, pravopisné chyby 

se v textu vyskytují minimálně. 

 

4. Vyjádření k práci  

Jako vedoucí práce potvrzuji, že rigorozant se zpracovanému tématu velmi podrobně věnoval, 

své poznatky a závěry se mnou průběžně konzultoval, nebál se formulovat své vlastní názory. 



Oceňuji především komplexní přístup k tématu. Autor se neomezuje pouze na analýzu pramenů 

unijního práva, ale na řadě míst své práce ji propojuje i s vnitrostátním právem (např. otázka, 

zda pojem individuální pracovní smlouva zahrnuje i poměr založený volbou či jmenováním 

podle české právní úpravy - str. 7-8 nebo výkon funkce člena statutárního orgánu – poznámka 

pod čarou č. 68) a právem některých jiných států.  

Na str. 96 v kapitole o výhradě veřejného pořádku postrádám odkaz na relevantní rozhodnutí 

Ústavního soudu ČR o souladnosti českého veřejného pořádku s možností výpovědi 

zaměstnavatele bez výpovědní doby a odůvodnění podle cizího práva. 

 

5. Kritéria hodnocení práce  

Splnění cíle práce Cíle vymezené přehledně v úvodu práce byly 

naplněny a v závěru práce přehledně shrnuty. 

Samostatnost při zpracování tématu včetně 

zhodnocení práce z hlediska plagiátorství 

Autor prokázal schopnost samostatné práce, 

na základě analýzy relevantních právních 

pramenů, judikatury SDEU a doktríny 
(domácí i zahraniční) samostatně formuloval 

závěry, přičemž byl schopen identifikovat i 
nedostatky či mezery stávající právní úpravy 

a vyjádřit svůj vlastní názor.   

 

Logická stavba práce Struktura práce je přehledná a logická. 

 

Práce se zdroji (využití cizojazyčných 

zdrojů) včetně citací 

Autor pracuje s přiměřeným množství 

zdrojů, ať už jde o domácí i zahraniční 
odbornou literaturu či judikaturu (nejen 

rozhodnutí SDEU, ale i rozhodnutí národních 

soudů), přičemž zdroje vždy náležitě cituje, 
použité zdroje přehledně shrnuje v seznamu 

připojeném v závěru práce. 
 

Hloubka provedené analýzy (ve vztahu 

k tématu) 

V jednotlivých případech, zejména tam, kde 

samotný text právní normy není příliš jasný 
nebo poskytuje prostor pro různý výklad, 

autor velmi podrobně analyzuje možné 
přístupy a judikatorní závěry. Na základě 

zjištěných poznatků se autor nebojí 

formulovat i své vlastní názory. 
 

Úprava práce (text, grafy, tabulky) Úprava práce je standardní, odpovídá 
požadavkům kladeným na rigorózní práci. 

 

Jazyková a stylistická úroveň Autor používá jazyk a styl odpovídající 
odbornému právnickému pojednání, 

pravopisné chyby se v textu vyskytují 
minimálně.  

 



6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

Doporučení/nedoporučení práce k 

obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě. 

 
V kapitole 2.5.5 zmiňuje autor jako jeden 

z důvodů založení mezinárodní soudní 
příslušnosti tacitní (tichou) prorogaci ve 

smyslu čl. 26 nařízení Brusel I bis. Zajímal 

by mě autorův názor na to, zda se tacitní 
prorogace uplatní i vůči žalovanému 

s bydlištěm mimo území EU. 
 

 

V Praze dne 23. prosince 2021 

 

JUDr. Marta Zavadilová, Ph.D. 

      vedoucí rigorózní práce 


