
 

 

Posudek školitele 

na dizertační práci JUDr. Nataši Randlové 

„Přechod práv a povinností a hromadné propouštění v evropské perspektivě“ 

 

 Doktorandka JUDr. Nataša Randlová přistupovala po celou dobu 

doktorandského studia k němu velmi pečlivě a zodpovědně. Zkoušky 

skládala v jeho průběhu včas a bezproblémově. Celkově je tedy možno 

průběh doktorandského studia jmenované hodnotit jednoznačně 

pozitivně. 

 

 Autorka se v disertační práci zabývá dvěma souvisejícími tématy, a 

to přechodem práv a povinností v pracovněprávních vztazích a 

hromadným propouštěním. Obě témata zpracovává z hlediska evropské 

perspektivy. Na práci je třeba vysoce ocenit skutečnost, že při zpracování 

obou souvisejících témat vychází hojně nejen z české judikatury a 

z judikatury SD EU, ale rovněž se zabývá i právní úpravou v celé řadě 

zemí EU. Téma zvolené pro doktorandskou práci je vysoce aktuální. 

Práce JUDr. Randlové má z tohoto pohledu výrazný přínos jak pro 

teorii, tak pro legislativní a aplikační praxi, a to tím spíše, že toto téma 

nebylo v české literatuře dosud komplexně zpracováno, byť je řada 

publikací a studií zabývající se dílčí problematikou. 

 

 Přístup JUDr. Randlové ke zpracování a i způsob zpracování 

písemné dizertační práce svědčí o pečlivém přístupu doktorandky i o 



jejím hlubokém zájmu o obor a o zvolené téma. Autorka bohatě využívá 

ve své práci i svých praktických zkušenosti nabytých v průběhu 

dlouholeté advokátní praxe.  

 

 Dizertační práce JUDr. Randlové má výrazný přínos pro teorii 

nejen českého práva, ale i dalších zemí EU, a to zejména pro kritický 

přístup autorky k danému tématu a komplexní zpracování problematiky. 

Neméně významný je i přínos této práce pro právní praxi, a to zejména 

legislativní, neboť přináší celou řadu podnětů de lege ferenda. Hodnotu 

práce navíc zvyšuje i skutečnost, že českou právní úpravu nelze 

v uvedených oblastech hodnotit jako zcela vyhovující a autorka správně 

upozorňuje na její problémy, a to právě v mezinárodním kontextu, 

včetně judikatury SD EU.  

 

 S ohledem jak na dosavadní průběh doktorandského studia, tak i 

přístup ke zpracování doktorandské práce a její kvalitu, se domnívám, že 

mohu vyslovit jednoznačný závěr doporučující přijetí písemné práce 

JUDr. Randlové na téma „Přechod práv a povinností a hromadné 

propouštění v evropské perspektivě“ k obhajobě jako disertační práce. 

Jedná se v každém případě o práci nadprůměrné úrovně. 

 

V Praze dne 23. listopadu 2015 

 

 

       prof. JUDr. Miroslav Bělina 


