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Téma diplomové práce: 

Diplomantka si zvolila téma „Vysílání pracovníků v rámci Evropské unie“. Jedná se o téma 

více než aktuální, což dokazuje i probíhající revize sekundární legislativy v EU. Téma je i 

přínosné pro praxi, neboť vysílání pracovníků je vcelku hojně využívaný institut a orientace 

ve spleti evropské legislativy a judikatury může být pro nezasvěcené čtenáře více než složitá. 

Hodnocení práce: 

Diplomantka si vybrala téma, které kvalitně a zajímavě zpracovala. Diplomantka v průběhu 

řešení práce prokázala zájem o danou tématiku a zejména hlubší vhled daný i působením v 

kabinetu poslankyně Evropského parlamentu, která se příslušnou tematikou zaobírá. Dále je 

třeba též na tomto místě ocenit schopnost diplomantky reagovat na aktuální vývoj v EU a 

přizpůsobit tomu osnovu práce. Na počátku diplomantka zamýšlela se v práci více zaměřit a 

hodnotit revizi směrnice o vysílání. Vzhledem k tomu, že návrh je v podstatě stále na počátku 

legislativního procesu a šlo by spíše o věštění z křišťálové koule než požadovanou vědeckou 

analýzu, se diplomantka po společné konzultaci rozhodla zaměřit v této diplomové práci spíše 

na obecné pojetí vysílání pracovníků a revizi směrnice o vysílání se věnovat v dalších 

navazujících kvalifikačních pracích či odborné literatuře.  

Jako cíl práce si diplomantka tedy zvolila představit koncept vysílání pracovníků komplexně, 

tj. nejen z pohledu platného práva, ale i možného vývoje, a současně v kontextu jiných 

souvisejících legislativních aktů. Záměrem dále bylo i poukázat na některé praktické 

problémy a legislativní snahu o jejich řešení. Tyto cíle diplomantka ve své práci naplnila. 

Zejména uchopení konceptu vysílání pracovníků v kontextu jiných souvisejících 

legislativních aktů, např. Řím I a směrnice o službách, je třeba hodnotit kladně. Odpovídající 

úroveň má i práce diplomantky s judikaturou SDEU, kdy si diplomantka místo pouhého 

popisu všech nabízejících se rozsudků zvolila jeden, na němž se rozhodla provést hlubší 

analýzu a demonstrovat závěry SDEU a naléhavost změn příslušné úpravy. 

Z formálního hlediska je práce velmi čtivá a bez větších gramatických chyb či překlepů. 

Pozitivně lze hodnotit zpracování práce v anglickém jazyce. Stejně tak práce obsahuje 

dostatečný počet zdrojů, bohatý poznámkový aparát a výstižné teze v českém jazyce.  



Celkově vzhledem k náročnosti tématu a jeho zpracování hodnotím práci kladně a věřím, že 

splňuje požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací. 

Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

Při obhajobě by mohla diplomantka poreferovat o aktuálním postupu revize směrnice o 

vysílání pracovníků. Dále by se mohla diplomantka vyjádřit, jaké části návrhu vnímá za 

nejproblematičtější a předestřít svůj vlastní pohled či návrh řešení. 

Závěr: 

S ohledem na výše uvedené doporučuji diplomovou práci studentky Kristýny Jankovcové 

k ústní obhajobě a navrhuji hodnocení výborně v závislosti na výsledku ústní obhajoby. 

 

V Praze dne 29 srpna 2017 

 

JUDr. Tereza Kunertová, Ph.D., LL.M. 

 


