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1. V posuzované práci se diplomantka zabývá tématem, které je zajímavé a důležité, 

předmětem kvalifikačních prací však nebývá často.  

 

2. Pro úspěšné zpracování tématu prostudovala autorka zejména příslušnou právní 

úpravu, odbornou literaturu a další informační zdroje. Vycházela především z metody 

deskripce a dále z metody analýzy a syntézy.  

K práci byl dne 17. 5. 2017 vygenerován protokol o kontrole na plagiáty, podle něhož 

existuje 365 podobných dokumentů. Nejvyšší dosažená míra podobnosti je nižší než 

5%.  

 

3. Cíl práce – „poukázat na složitosti úpravy pracovního poměru vedoucích zaměstnanců 

založeného jmenováním“ – byl naplněn. Z úrovně textu je zřejmé, že diplomantka 

přistoupila ke zpracování zvoleného tématu se zájmem a náležitými znalostmi.  

Se systematickým členěním textu je možno souhlasit. Je rozdělen do úvodu, šesti 

kapitol, z nichž všechny kromě první a poslední jsou dále vnitřně členěny, a závěru. 

Práce obsahuje též přílohy vztahující se k tématu. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují a jsou vzájemně provázané. Autorka v nich zpracovala v podstatě všechny 

důležité otázky související se zvoleným tématem, zaměřuje se hlavně na specifika 

právní úpravy založení pracovního poměru jmenováním. Poslední kapitola je 

věnována komparaci české právní úpravy jmenování se slovenskou právní úpravou.  

V závěru autorka hodnotí platnou právní úpravu založení pracovního poměru 

jmenováním, poukazuje na její nekomplexnost. Uvádí i dílčí náměty de lege ferenda, 

uvažuje např. o tom, že by se jmenování mohlo stát předpokladem k uzavření pracovní 

smlouvy a také o možnosti zakládat pracovní poměr jmenováním i v oblasti 

soukromého sektoru.  

Diplomantka vychází z dosti rozsáhlého okruhu odborné literatury časopisecké i 

knižní a z dalších informačních zdrojů. V textu s nimi uvážlivě pracuje a řádně je 

cituje.  

Oceňuji skutečnost, že se diplomantka nezaměřila pouze na rozbor platné právní 

úpravy jmenování, ale věnuje pozornost i příslušné soudní judikatuře.  

 

4. V rámci diskuse při obhajobě diplomové práce by se diplomantka mohla zaměřit též 

na problematiku manažerské smlouvy.  

 



5. Závěrem konstatuji, že diplomantka prokázala velmi dobré znalosti zvoleného tématu. 

Práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomové práce, proto ji doporučuji 

k obhajobě.  

 

 

6. Předloženou práci navrhuji klasifikovat stupněm velmi dobře.  

 

 

 

 

V Praze dne 22. 5. 2017          doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 
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