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Autorka si zvolila pro svoji práci zdánlivě klasické téma 

odměňování ve veřejné sféře, svým teoreticko-koncepčním 

zpracováním se však jedná o velmi přínosnou práci, která se 

jeví být v oblasti studentským prací na toto téma ojedinělou. 

Téma je svým pojetím náročné, vyžadující přehled autorky  

napříč zkoumanou problematikou s potřebou nezbytného nadhledu 

a smyslu pro systematiku.   

 

Předložená práce sestává z 57 stran textu včetně obsahu, 

úvodu a závěru, je doplněná dále seznamem použitých pramenů a 

resumé v anglickém jazyce. Práce obsahuje kromě úvodu a závěru 

čtyři základní části, které jsou dále členěny. První část je 

věnována pojmovému vymezení klíčových institutů práce. Část 

druhá pojednává o vývoji odměňování platem s důrazem na 

„polistopadovou éru“. Stěžejní pasáží je část třetí, která 

rozebírá současný systém odměňování v civilní části veřejné 

správy. Část čtvrtá obsahuje hodnocení stávající úpravy 

s možnostmi pojetí odměňování ve veřejné správě. Vyústěním 

práce je její závěr, který na základě předchozího hodnocení 

vyvozuje náměty de lege ferenda. 

 

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno téma práce je velmi aktuální, 

neotřelé a v době přípravy znění služebního zákona nadmíru 



potřebné. Autorka dává ucelený přehled zkoumané právní 

problematiky, vychází z relativně omezenějšího množství 

pramenů, které je však vzhledem ke zvolenému tématu a pojetí 

práce pochopitelné.    

 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, práce je psaná čtivě a 

má výbornou jazykovou a stylistickou podobu.  

 

3. Výsledky práce a její celkové hodnocení 

Práce přináší hluboký pohled do vybrané problematiky. Téma je 

velmi dobře a systematicky zpracované. Práce svědčí o důsledné 

a tvůrčí práci autorky. Drobné nedostatky shledávám pouze ve 

výskytu dnes již neužívaných pojmů v souvislosti s novou 

soukromoprávní rekodifikací. Rovněž by se očekávala větší 

zaměření na stávající návrh znění služebního zákona.  

Výraznějších připomínek však k práci nemám.  

 

4. Klasifikace práce 

Práci lze hodnotit známkou výborně. V rámci obhajoby by   

autorka měla provést zamyšlení nad možností omezené míry 

smluvní povahy odměňování zaměstnanců v nepodnikatelské sféře.  

      

V Praze dne 18.9. 2014 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 

 vedoucí práce  

 

 

 

 

 

 

 

 


