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Předložená práce o rozsahu 71 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu,
sedmi kapitol, z nichž všechny kromě poslední jsou dále vnitřně členěny, a závěru.
Obsahuje též resumé v angličtině.
Diplomant nejprve podává charakteristiku péče o lidské zdroje z hlediska
ústavněprávního a pracovněprávního a poukazuje na rozdílné přístupy k pojmu péče
o zaměstnance. Poté se zaměřuje na užší pojetí péče o zaměstnance v rámci
odborného rozvoje zaměstnanců a na pojem kvalifikace.
Těžiště práce spočívá ve třetí a čtvrté kapitole, v nichž je rozebrána problematika
zvyšování a prohlubování kvalifikace včetně jejich základních charakteristik a rovněž
práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele. V následujících kapitolách se
autor zabývá kvalifikační dohodou a daňovými aspekty

zvyšování a prohlubování

kvalifikace. V poslední kapitole je věnována pozornost dalšímu vývoji ve zkoumané
oblasti, autor přináší i dílčí náměty de lege ferenda.
V závěru se diplomant zamýšlí nad platnou právní úpravou zvyšování a
prohlubování kvalifikace. Zdůrazňuje, že trvající zájem praxe i odborné akademické
sféry o otázky

spojené nejen s těmito instituty, ale s celou oblastí

péče

o zaměstnance se může stát i stimulem pro budoucí legislativní vývoj oblasti péče o
zaměstnance v rámci pracovního práva. S tímto názorem lze jistě souhlasit.
Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují, práce je přehledná. Diplomant vychází z odborné literatury časopisecké i
knižní, se kterou v textu uvážlivě pracuje a odkazuje na ni.

Zvolené téma je důležité a aktuální, předmětem kvalifikačních prací však často
nebývá.

Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil k jeho zpracování s hlubokým

zájmem a rozsáhlými znalostmi.

Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, pouze připomíná
m, že není obvyklé v textu uvádět „dále si dovoluji doplnit“ apod. Pozitivně hodnotím
skutečnost, že se diplomant nezaměřil pouze na rozbor právní úpravy

zvyšování a

prohlubování kvalifikace, ale rozebírá zvolené téma v širších souvislostech –
pozornost věnuje

i daňovým dopadům pro zaměstnavatele a pro zaměstnance a

rovněž příslušné soudní judikatuře. Jednotlivé problémy důkladně zkoumá a zaujímá
k nim svá stanoviska.
Zvolené téma bylo zpracováno komplexně a úspěšně, práce je velmi zdařilá.
Autor prokázal výbornou znalost zkoumaných otázek.

Závěrem konstatuji, že

předložená práce plně odpovídá požadavkům kladeným

na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.
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