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Posudek konzultanta rigorózní práce 

 

Jméno kandidáta: Mgr. David Krupa 

Téma a rozsah práce: Péče o zaměstnance v ČR a na Slovensku, 100 stran vlastního textu  

Datum odevzdání práce: 4.1.2017, v elektronické podobě téhož dne 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť se týká 

podnikové sociální politiky  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je náročné na teoretické znalosti, autor tyto znalosti 

jednoznačně prokázal 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury a judikatury  

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování rigorózní práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – autor se mnou téma i vlastní práci konzultoval 

- Logická stavba práce – práce je členěna do 6 částí. V rámci první části autor detailně 

analyzuje základní relevantní pojem pro tuto práci, což je pojem péče o zaměstnance, 

v druhé se zabývá historickým exkurzem, v třetí pak analyzuje péči o zaměstnance 

v mezinárodním právu a ve čtvrté se zabývá vnitrostátními prameny právní úpravy. 

V dalších částech se pak věnuje péči o zaměstnance v ČR a na Slovensku, jakož i 

komparaci obou úprav. Struktura je úsporná a přitom přehledná. 

- Práce s literaturou, vč. citací – autor vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny,  

- Hloubka provedené analýzy – autor analyzuje zvolené téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům. Oceňuji, že autor efektivně využívá znalosti získané při studiu 

a posléze též v praxi 

- Úprava práce – práce je standardně upravena ve formě rigorózní práce  
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- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, místy překlepy (např. velké „U“ ve 

slově Usnesení na str. 51 rigorózní práce) 

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UP na 

zpracování rigorózních prací. Protokol o vyhodnocení podobnosti práce ze dne 

12.1.2017 vykázal podobnost s 500 dokumenty, její míra je však podle očekávání pod 

5 % shody s jinými podobnými dokumenty, což je dáno podobností právní úpravy i 

základní literatury. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadních připomínek. 

Práce je kvalitním výstupem odborníka, který se předmětnou problematikou zabývá 

nejen teoreticky, ale též prakticky. Dále je nutno vyzdvihnout komparativní základ 

předmětné práce. Autor reagoval dostatečně na všechny mé připomínky během 

zpracování své práce. Ač jsem to během naší spolupráce nevytýkal, upozorňuji autora 

na neobvyklost zavedených zkratek jako je IRIM (str. 8 rigorózní práce) či ECharta 

(str. 24 rigorózní práce). 

 

Pro účely obhajoby se dovoluji autora zeptat:  

1) Přispívá povinnost zajistit stravování uložená zaměstnancům ve slovenském 

zákoníku práce k lepší péči o zaměstnance (str. 76 a násl. rigorózní práce)? 

2) Náměty de lege ferenda na zlepšení české úpravy péče o zaměstnance? 

 

6. Doporučení – práci doporučuji k obhajobě před příslušnou státní rigorózní komisí  

7. Navržený klasifikační stupeň – prospěl  

 

V Praze dne 2.2.2017 

 

       doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

       konzultant rigorózní práce 


