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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Jméno kandidáta/kandidátky: Anna Mišovská 

 

Téma a rozsah práce: Zaměstnávání vězněných osob v České republice, 127 stran textu 

Datum odevzdání práce: leden 2012  

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je aktuální, neboť se jedná o v blízké 

minulosti velmi diskutovanou problematiku.  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je vysoce náročné na teoretické znalosti, autorka tyto 

znalosti prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury, autorka využila též vlastní zkušenosti  

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování rigorózní práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – autorka zpracovala práci samostatně  

- Logická stavba práce – je členěna kromě úvodu a závěru do osmi kapitol. První 

kapitola je věnována historickému exkurzu o zaměstnávání vězňů, druhá kapitola 

pojednává o právním rámci zaměstnávání odsouzených a obviněných, v třetí kapitole 

autorka analyzuje zařazování odsouzených do práce, dále následují kapitoly o formách 

zaměstnávání, odměňování odsouzených a obviněných, pracovní době, odpovědnosti 

za škodu a systému zaměstnávání v ČR a zahraničí. 

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny. Pouze v případě citací elektronických pramenů doporučuji pro příště 

uvést též datum, kdy byla www stránka navštívena, jak je to obvyklé (srov. např. str. 8 

rigorózní práce). 

- Hloubka provedené analýzy – práce účelně spojuje teoretické poznatky a praktické 

zkušenosti se zaměstnáváním odsouzených a obviněných s právní úpravou, oceňuji 
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zejména dílčí komparace (např. str. 27, 70 a zejména 103 a násl. rigorózní práce) a 

kritické hodnocení plnění závazků vlády (str. 34 rigorózní práce) 

- Úprava práce – práce je standardně upravena, příležitostně překlepy 

- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá 

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené UK v Praze, PF 

na zpracování rigorózních prací. Doporučuji zvážit publikaci celé práce, protože 

shromážděné poznatky obohatí závěry české pracovněprávní nauky 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – zásadních připomínek nemám. 

Věcná chyba na str. 32, autorka odkazuje špatně na ust. § 41 odst. 3 ZVTOS, rovněž u 

dohody o pracovní činnosti je údaj 150 hodin zastaralý (str. 75 rigorózní práce). 

Nevím, z jaké úpravy autorka dovozuje speciální odpovědnost za výrobu zmetku (str. 

78 rigorózní práce) 

Při obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k některému z následujících 

podnětů:  

a) Proč nelze odsouzeného zařazeného k výkonu práce považovat za zaměstnance? 

b) Návrhy na zlepšení platné právní úpravy zaměstnávání odsouzených a obviněných? 

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

7. Navržený klasifikační stupeň – prospěla 

 

V Praze dne 15.6.2012 

 

 

JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent 


