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Datum odevzdání diplomové práce v listinné i v elektronické podobě dne 

29.6.2017.  

 

Protokol o kontrole na plagiáty generován v SIS dne 7.7.2017 se zjištěnou 

nejvyšší dosaženou mírou podobnosti  5% (u celkově identifikovaných 39 

dokumentů se zjištěnými prvky podobnosti nepřekračující shora uvedený 

rozsah). 

 

 Diplomant své postupy při plnění diplomového úkolu s vedoucím práce 

průběžně konzultoval a reflektoval pokyny vedoucího diplomové práce. 

 

Předložená diplomová práce je členěna do úvodu, 12 hlavních kapitol 

(které jsou dále vhodně členěny do podkapitol) a závěru; práce je dále opatřena 

seznamem použitých zkratek a pojmů, seznamem použitých a citovaných zdrojů 

(které jsou ještě dále velmi přehledně, prakticky a pečlivě členěny). K práci je 

dále připojen abstrakt a klíčová slova v českém a anglickém jazyce. Celkový 

rozsah předložené práce činí 127 stran. Předložená diplomová práce tak splňuje 

podmínky stanovené studijními předpisy pro diplomové práce na PF UK; je 

vhodné poznamenat, že svým rozsahem, pojetím i úrovní zpracování se 

diplomová práce Lukáše Mojžíše blíží spíše práci rigorózní.  

 

Zvolené téma je z pohledu nároků na teoretické znalosti možné označit za 

spíše náročnější; mezinárodní komparace, která je základním stavebním prvkem 

hodnocené práce, je náročná na práci se zdroji; diplomant prokázal schopnost 

práce se zahraničními prameny, reagoval též na doporučení vedoucího práce 

v tomto směru. Ve vztahu k použitým pramenům je třeba vyzdvihnout bohatost 

zahraničních pramenů, ze kterých autor čerpal. Po formální a stylistické stránce 

nemám k práci připomínek. Způsob citací považuji za příkladný.   

 

Důsledná komparace vybraných oblastí právního postavení 

profesionálních fotbalistů ve čtyřech státech Evropské Unie, obohacená 

případně i o vhledy do právních úprav zkoumaných institutů v dalších zemích 

(Belgie) či v právu EU či v předpisech FIFA, ústí v závěru práce v užitečnou 

analýzu a velmi precizní - mnohdy do detailů a souvislostí dovedené - úvahy de 

lege ferenda pokud jde o úpravu postavení sportovce v českém právním řádu.  

Chválihodné je, že se diplomant neomezuje (tak jako některé práce na shodné 

téma) na obecné úvahy z oblasti individuálního pracovního práva, ale že věnuje 



pozornost též otázkám pracovního práva kolektivního, práva sociálního 

zabezpečení, ale i práva procesního.  

 

 Mnohá témata, kterých se diplomant ve své práci „dotknul“, rezonují 

s problematikou navrhované novelizace zákoníku práce; jakkoliv její cesta 

legislativním procesem ustrnula ve druhém čtení, bylo by zajímavé v tomto 

ohledu seznat (v průběhu obhajoby diplomové práce) názory diplomanta na 

změny obsažené ve vládním návrhu novely zákoníku práce, ve vztahu k jím 

vysloveným úvahám de lege ferenda v závěru práce; mám na mysli zejména 

problematiku úpravy převedení na jinou práci, úplného zákazu arbitrability 

pracovněprávních sporů, ale i principu možného snížení některých standardů 

ochrany zaměstnanců ve vazbě na jejich výdělek (v projednávané novele - u tzv. 

vrcholových řídících zaměstnanců). 

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

předběžně známkou výborně. 

 

Otázky, kterým by se měl diplomant věnovat v průběhu obhajoby, jsou 

shora naznačeny v textu. 

 

 

V Praze dne 23.9.2017 

 

            

             ………………………………….  

        prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.   

                 vedoucí diplomové práce 

 


