
Oponentský posudek k rigorózní práci Mgr. Leony Ptáčkové na 

téma „Vysílání pracovníků v rámci Evropské unie“ 

 

Autorka si zvolila pro svoji práci velmi aktuální, náročné 

a stále ještě dostatečně nezpracované téma. V souvislosti se 

vzrůstající mezinárodní spoluprácí v oblasti výroby i služeb, 

je potřeba vhodného právního rámce nezbytná.  

  

Práce vyžaduje znalost úpravy práva pracovního, v rovině 

národní i komunitární. A to vše při schopnosti jejich souladné 

interpretace a aplikace na modelové situace v pracovním 

poměru, zejména  v oblasti změny místa výkonu práce. Podporou 

by měla být judikatura, zejména na úrovni EU.  

 

Přeložená  práce sestávající ze 106 stran textu, včetně 

obsahu, úvodu a závěru, je doplněná seznamem použité 

literatury a resumé ve dvou jazykových mutacích. Práce 

obsahuje úvod a osm kapitol, včetně závěru. Po krátkém úvodu, 

v němž autorka seznamuje s cílem své práce, a způsobem jejího 

provedení, se první dvě kapitoly věnují vymezení vysílání 

v rámci komunitárního práva. Kapitola třetí popisuje hlavní 

judikáty týkající se vysílání v rámci poskytování služeb. Část 

čtvrtá rozebírá dosavadní zkušenosti se Směrnicí 96/71/ES a 

popisuje přijetí Směrnice nové, část pátá rozebírá rozhodné 

právo v přeshraničních vztazích s cizím prvkem. Část šestá a 

sedmá se zabývají českou právní úpravou, včetně dopadů do 

práva sociálního zabezpečení.   Vyústěním práce je její závěr, 

který má toliko  rekapitulační a povahu.  

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Téma práce je dobře zvolené. Vzhledem ke stále sílícím 

potřebám praxe je myšlenka jeho komplexního zpracování vítaná. 



Autorka dává ucelený přehled zkoumané právní problematiky, 

vychází, vzhledem ke specifickému tématu, s dostatečného 

množství pramenů, včetně mezinárodních, s nimiž odpovídajícím 

způsobem odborně pracuje.  

 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

převážně z  komunitární úpravy a judikatury, rovněž však 

z národní právní úpravy de lege lata. Zaměřuje se však bohužel 

toliko na popis pramenů, právní úpravy, postupů při jejich 

tvorbě a postrádá hodnocení a vlastní přístup autorky. Autorka 

se bohužel nevyvarovala ani jistých odborných nepřesností 

(směšování pojmu právo a nárok v kapitole šesté). 

 

3. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní výklad problematiky. Přínosem je 

rozbor aktuálních judikátů, které jsou pro předmětné téma 

stěžejní. Práce je dobrým a vyčerpávajícím popisem zkoumané 

problematiky, nicméně postrádá větší osobní vědecký přínos 

autorky. Autorka poskrovnu posuzuje a hodnotí problematiku, 

převážně popisuje (drobné výjimky lze nalézt toliko v závěru 

ve vztahu k právní úpravě de lege lata v zákoníku práce) 

 

4. Klasifikace práce 

Práci jen stěží splňuje požadavky kladené na rigorózní práci, 

z důvodu minimalistického osobního vědeckého přínosu autorky. 

Obhájit danou práci bude možné pouze v případě, kdy autorka 

přesvědčí o svých vědeckých závěrech, které získala v rámci 

tvorby své rigorózní práce.  

      

V Praze dne 30.1. 2015 

 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 

 oponent práce  


