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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Jméno kandidátky: Mgr. Leona Ptáčková 

 

 

Téma a rozsah práce: Vysílání pracovníků v rámci Evropské unie, 106 stran vlastního textu 

Datum odevzdání práce v elektronické podobě: 14.10. 2014 

 

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

v současné době 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  

- 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 již u své diplomové práce obhájené na 

naší katedře pod mým vedením prokázala schopnost zpracovat téma samostatně, téma 

autorka nekonzultovala, stejně jako vlastní práci.  

- Logická stavba práce – je členěna účelně kromě úvodu a závěru do sedmi kapitol. 

První kapitola je věnována obecné charakteristice vysílání zaměstnanců k poskytování 

služeb, v druhé kapitole autorka analyzuje směrnici 96/71/ES, ve třetí pak relevantní 

judikaturu SDEU, ve čtvrté kapitole se autorka věnuje směrnici 2014/67/EU, v páté 

kapitole pak určování rozhodného práva, v šesté analyzuje rozhodnou českou úpravu a 

v šesté sociální zabezpečení vyslaných zaměstnanců. 
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- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny, u citací  z internetu pro příště doporučuji uvést též den výskytu 

citovaného pramene 

- Hloubka provedené analýzy – práce účelně spojuje teoretické poznatky z jiných 

oborů a promítá je do zkoumané problematiky. Oceňuji osobní nasazení autorky, která 

si našla čas pro vhled do této složité problematiky a která sleduje recentní vývoj též 

v unijním právu  (viz str. 50 rigorózní práce). Autorka se v případě „Prosazovací 

směrnice“ neztotožnila jen s prostým přepisem právní úpravy, dále vyzdvihuji 

pojednání o pojmu vysílání z hlediska právo sociálního zabezpečení na str. 96 a násl. 

rigorózní práce. Autorka analyzuje nejen relevantní rozhodnutí SDEU, ale názory 

především české doktríny (např. str. 69 rigorózní práce). Autorka předkládá četné 

náměty de lege ferenda (viz např. závěr rigorózní práce). 

- Úprava práce – práce je standardně upravena 

- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, autorka však místy používá zastaralou 

právní terminologii právní úkon (str. 90 rigorózní práce) 

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

na zpracování rigorózních prací. Dle protokolu o vyhodnocení podobnosti práce ze 

dne 22.10.2014 neexistuje žádný srovnatelný dokument. 

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

K těm dílčím uvádím: Autorka chybně zjednodušuje územní působnost nařízení 

č. 883/2004 na str. 93 rigorózní práce, když ignoruje, že od 1. 1. 2011 nebylo 

předmětné nařízení účinné mimo jiné též na území Dánska; teprve od 1. 4. 2012 se k 

aplikaci předmětného koordinačního nařízení zavázalo Švýcarsko a konečně až od 

1. 6. 2012 státy Island, Lichtenštejnsko, Norsko. Dále upozorňuji, že zákonodárce 

v prvním návrhu implementace směrnice 96/71/ES se nesprávně snažil upravit též 

podmínky výkonu práce v jiných státech (str. 68 rigorózní práce). 

 

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

podnětů:  

a) Jaké cestovní náhrady náleží dočasně přidělenému zaměstnanci, který byl přidělen 

k výkonu práce do zahraničí (str. 91 a násl. rigorosní práce)? 
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b) Lze výkon práce ze strany zaměstnanců vyslaných k poskytování nadnárodních 

 služeb na území ČR považovat v případě, že nedošlo k jejímu oznámení, resp. 

 projednání na příslušné pobočce Úřadu práce ČR, za nelegální práci? 

 

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

příslušnou zkušební komisí pro státní rigorózní řízení 

7. Navržený klasifikační stupeň – prospěla 

 

V Praze dne 20.1.2015 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 


