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Předložená práce, která je s ohledem na svůj rozsah přiměřeně rozčleněna, se sestává, včetně 

obsahu, úvodu a závěrečného resumé, ze čtyř kapitol a 71 stran. Samotný text tvoří 57 stran.  

 

Diplomantka práci s oponentem nijak nediskutovala.  

 

K práci byl vyhotoven automatickým systémem protokol o shodnosti, který neměl v době 

vypracování posudku oponent k dispozici.  

 

Práce je sepsána v českém jazyce. Po jazykové stránce ji lze hodnotit jako relativně zdařilou 

(na řadě míst zjevně zafungovaly automatické opravy programu, v němž diplomantka práci 

sepisovala).  

 

Lze mít výhradu k vnitřnímu členění textu na odstavce. Diplomantka na řadě míst 

nerespektuje, že odstavec by měl tvořit logický celek (v řadě případů jsou vytvořeny 

nepřehledné a logicky neuzavřené odstavce).  

 

Koncepčně je však logická stavba práce dobrá.  

 

Úvodní kapitola je věnována vymezení základních pojmů, s nimiž následně diplomantka 

pracuje. Ve druhé kapitole diplomantka rekapituluje vývoj právní úpravy odměňování 

(konkrétně zejména právní úpravy odměňování v platové sféře) v letech 1990 až 2014. 

Těžiště práce pak spočívá v kapitole třetí „Současný platový systém (povinné složky a 

podmínky pro jejich poskytování veřejné správě)“, v jejímž rámci je zpracována rozhodující 



oblast předmětné materie. Poslední kapitola je věnována možnostem úpravy platové soustavy 

a vlivu úpravy služebního zákona na odměňování.    

 

Práce je zpracována běžnými metodami. 

 

Diplomantka čerpala z relativně omezeného okruhu pramenů. Poznámkový aparát je poměrně 

stručný.  

 

V této souvislosti lze připojit poznámku/výhradu ke způsobu citace odborné literatury. 

Autorka v případě autorských kolektivů neuvádí konkrétního autora citované či odkazované 

pasáže. Taktéž není důsledná v označování některých publikací – kupříkladu velkého 

komentáře k zákoníku práce. Není také dost dobře patrné, zda se v případě některých pasáží 

jedná o citaci, či nikoli.  

 

Diplomantka zvolila téma, které je v dílčích aspektech předmětem zájmu nejen odborné 

veřejnosti (v praktické rovině se mu věnují zejména personalisté). Z perspektivy, z níž téma 

diplomantka zpracovala (průřezový pohled na materii v posledních zhruba 25 letech), mu 

prozatím nebyla věnována komplexní pozornost. Tento aspekt je tak velkým kladem práce.  

 

Byť to nemusí být na první pohled patrné, i v tomto případě není teoretický aspekt 

problematiky zanedbatelný, zejména zohledníme-li její ústavněprávní aspekty. Je škoda, že 

autorka v práci nevěnovala větší pozornost právě této oblasti.  

 

Diplomantka prokázala v problematice dobrou orientaci.  Je třeba vyzdvihnout, že se 

neomezuje pouze na popis právní úpravy, nýbrž se pokouší i o analýzu jejího principiálního 

základu v rámci jednotlivých vývojových etap.  

 

K práci lze mít několik poznámek a výhrad:  



- diplomantka na str. 10 uvádí, že primární literaturou pro ni byly zákony a nařízení 

vlády. Právní předpisy však jsou zcela mimo obsah pojmu literatura. Jde nicméně jen 

o drobnou terminologickou výhradu; 

-  podobně jako v předešlém případě je poněkud nepřesné konstatování na str. 10, že se 

„judikatura orientuje především na rozpory o důvodech a právnosti výpovědi…“. 

Jednak zde zjevně došlo k nepřesnosti v terminologii v důsledku automatických oprav 

a jednak nedává dobrý smysl závěr o tom, že se judikatura zmařuje určitým způsobem 

– v pracovněprávních sporech se uplatňuje zásada dispoziční, jde-li o zahájení 

soudního řízení;  

- výhradu lze mít k občasnému používání neaktuální terminologie. Například na str. 14 

autorka hovoří o právní subjektivitě atp.; 

- nepřesné je konstatování na str. 18 věnované § 1a ZPr. Předmětné ustanovení jednak 

nezahrnuje zákaz nucených prací a jednak nenabylo účinnosti 1.1.2014. K tomuto datu 

bylo pouze novelizováno; 

- výhradu lze rovněž uplatnit v tom směru, že se diplomantka dostatečně nevěnuje, 

hovoří-li o služebním zákonu, stávajícímu legislativnímu návrhu, který je diskutován 

v zákonodárném sboru. 

 

Práci lze doporučit k obhajobě, neboť splňuje předpoklady kladené na příslušný druh 

kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s navrženým 

klasifikačním stupněm výborně až velmi dobře dle výsledku ústní obhajoby. 

 

Diplomantka by se při ústní obhajobě mohla vyjádřit k těmto otázkám: 

- Jak obecně vnímá aktuální právní úpravu odměňování ve státní správě z hlediska 

principu stejné odměny za práci stejné hodnoty; 

- Taktéž by diplomantka mohla stručně zmínit svůj názor na problematiku zveřejňování 

informací o platech.  

 

V Praze dne 18. září 2014 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 

oponent 


