
Posudek oponenta 

na rigorózní práci Mgr. Davida Krupy 

„Péče o zaměstnance v České republice a na Slovensku“ 

 

 Předložená rigorózní práce má 100 stran. Autor svojí práci kromě 

úvodu a závěru člení do 6 částí. V těchto částech se zabývá vymezením a 

kategorizací pojmu péče o zaměstnance, historií péče o zaměstnance, 

péči o zaměstnance v mezinárodním právu, vnitrostátními prameny péčí 

o zaměstnance, péčí o zaměstnance v zákoníku práce, jak v ČR, tak 

v SR, a konečně komparací české a slovenské právní úpravy a jejího 

zhodnocení. Jednotlivé části jsou dále členěny. 

  

 Téma zvolené autorem je vysoce aktuální, a to i s ohledem jak na 

současný, tak zejména budoucí vývoj péče o zaměstnance. Systém práce 

zvolený autorem je přehledný a logický. Na druhou stranu pokud se 

jedná o metodu práce, lze konstatovat, že by pro komparaci bylo daleko 

vhodnější, kdyby část 5, tj. péče o zaměstnance v zákoníku práce v ČR a 

SR byla koncipovaná jednotně. Tím mám na mysli, že by nebyla 

popisována nejprve úprava v ČR a posléze v SR, ale popisovány 

jednotlivé instituty, a to komparativní metodou. To se nabízí, tím spíše, 

jak sám autor uvádí, že právní úprava v obou zemích má společný 

historický vývoj a je do značné míry obdobná. V takovém případě by pak 

odpadla část 6.  

 

 Způsob zpracování svědčí o velmi dobrých znalostech autora 

sledované problematiky. Práce je psána věcně správně.  



Rovněž je třeba ocenit, že autor k této problematice přistupuje 

z pohledu mezinárodního práva. Na práci je zřetelně vidět, že autor má 

praktické zkušenosti z dané oblasti, má k tématu samostatný přístup a 

kritický přístup. Nicméně až na část 6 a závěr práce, poněkud trpí 

přílišnou popisností.  

 Použitou literaturu považuji za dostačující. K práci s literaturou lze 

autorovi pouze vytknout, že u kolektivních prací neuvádí autora citované 

příslušné kapitoly či části. 

  

 Závěrem konstatuji, že práce Mgr. Davida Krupy má celkově 

dobrou úroveň a svojí písemnou rigorózní prací prokázal schopnost 

samostatné tvůrčí činnosti a hlubší znalosti zpracovávané problematiky a 

předložená rigorózní práce splňuje, podle mého názoru, v souladu se 

zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a 

Právnické fakulty UK, požadavky kladené na tento druh prací. 

 

 

V Praze dne 3. března 2017 

 

 

           prof. JUDr. Miroslav Bělina 

               konzultant 


