
Posudek k diplomové práci  

Michaela Košnara na téma „Přechod práv a povinností 

v pracovněprávních vztazích“ 

 

Autor si zvolil pro svoji práci aktuální, náročné a stále 

ještě dostatečně nerozebrané téma. S ohledem na rozvoj forem 

podnikání se hledání míry ochrany zaměstnance a mezí pro její 

uplatňování je navýsost žádoucím předmětem odborného zkoumání.  

Práce vyžaduje znalost úpravy práva pracovního, stejně jako 

specifické úpravy fůzí a přeměn společností, změny 

v dodavatelích nevyjímaje.  

Předložená  práce sestávající ze 101 stran textu, včetně 

úvodu a závěru,  je doplněná dále seznamem použité literatury 

a resumé ve dvou jazykových mutacích. Práce obsahuje kromě 

úvodu a závěru tři základní části, které jsou dále rozděleny 

do dílčích subkapitol.  

První část vymezuje pracovněprávní vztahy, jejich 

atributy, stejně jako definuje subjekty a věnuje se jejich 

změně. Část druhá podrobně rozebírá institut přechodu práv a 

povinností v komunitárním právu, definuje tento institut, 

interpretuje postup dle příslušné Směrnice EU, uvádí klíčové 

judikáty i jejich vliv na národní právní úpravu ČR. Část třetí 

se věnuje platné právní úpravě v České republice. Je popisován 

vývoj české právní úpravy, její základní atributy, stejně jako 

nedostatky.  Vyústěním práce je její obsáhlý závěr, v němž 

autor obecně hodnotí právní úpravu de lege lata a dává 

detailní náměty de lege ferenda.  

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Téma práce je velmi dobře zvolené. Vzhledem ke stále 

sílícím potřebám praxe je myšlenka jeho komplexního zpracování 



vítaná. Autor vychází z dostatečného množství národních a 

zahraničních  pramenů, s nimiž správným způsobem odborně 

pracuje a dále je doplňuje vlastním erudovaným pohledem. 

Vyzdvihnout je třeba šíři prostorového záběru při nástinu 

komunitární úpravy, stejně jako judikatury. 

 

2. Způsob zpracování a výsledky práce 

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

z právní úpravy de lege lata i judikatury. Výklad se 

nezaměřuje jen na popis právní úpravy, případně její 

vysvětlení za použití pramenů, autor velmi často úpravu 

hodnotí a vytváří interpretační postupy i dává náměty de lege 

ferenda. Práce přináší komplexní výklad problematiky přechodu 

práv a povinností na evropském kontinentu. Velmi přínosné je 

zejména poměřování české právní úpravy a judikatury s právem 

komunitárním. Vyzdvihnout je třeba rovněž specifickou oblast 

plnění informační a projednací povinnosti (viz str. 88 a 

násl.).  

 

3. Klasifikace práce 

Práce má výbornou úroveň a překračuje kriteria kladená na 

práci diplomovou. Autor v plné míře těžil z vědeckých 

zkušeností získaných vlastním  působením v projektu SVV na 

obdobné téma, stejně jako z tématicky blízce zaměřeného 

studijného pobytu v rámci programu Erasmus. 

V rámci obhajoby by měl autor definovat pravidla pro 

výměnu osobních údajů mezi dosavadním a přejímajícím 

zaměstnavatelem při přechodu práv a  povinností.  
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