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1.Aktuálnost (novost) tématu: Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a 

aktuální  z hlediska současné právní úpravy, jejího uplatňování v praxi i  budoucího 

legislativního vývoje.  

 

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti: Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci  

v první úpravě  předmětné problematiky, její geneze i současného stavu. 

- Vstupní údaje a jejich zpracování: Autor při zpracování vycházel z širokého  okruhu 

odborné literatury, zejména z monografií,  článků publikovaných v odborných 

periodikách, z obsahu zahraničních právních předpisů,  odborných stanovisek  a  

dalších zdrojů včetně  judikatury. 

-Použité metody: Při zpracování rigorózní práce byly využity zejména metody  

interpretační analýzy, syntézy a komparace. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- Splnění cíle práce: Stanovený cíl analyzovat právní úpravu odborného rozvoje 

zaměstnanců v širším multioborovém kontextu, upozornit na aplikační problémy a 

nastínit žádoucí vývoj právní regulace včetně konkrétních návrhů legislativních změn  

se autorovi podařilo v rámci předloženého elaborátu splnit, téma velmi dobře 

zvládnout a obsahově vyčerpat. 

- Samostatnost při zpracování tématu: Autor přistoupil ke zvolenému  tématu 

odpovědně, v dostatečném časovém předstihu a s ujasněnou představou postupu 

zpracování. Protokol o kontrole na plagiáty vygeneroval podobnost méně než 5% - 

jde tedy o práci originální. 

- Logická stavba práce: Elaborát je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do deseti 

kapitol dále zpravidla podrobněji členěných. První z nich vymezuje pojem „péče o 



zaměstnance“ z širšího a užšího hlediska a stručně nastiňuje i historický vývoj této 

péče  od 19. století  v podobě podnikové sociální politiky až po současnost. Druhá 

kapitola se již v rámci péče o zaměstnance zaměřuje konkrétně na jejich odborný 

rozvoj a vymezuje jeho jednotlivé formy. Třetí a čtvrtá kapitola uvádějí instituty 

prohlubování a zvyšování kvalifikace a navazující kapitola pátá se pak zabývá 

formálními a obsahovými náležitostmi kvalifikační dohody a specifiky v případě jejího 

uzavírání v souvislosti se zvyšováním či prohlubováním kvalifikace. Šestá kapitola je 

věnována daňovým aspektům předmětné problematiky v podobě daňového dopadu 

prohlubování a zvyšování kvalifikace na zaměstnavatele a zaměstnance. Předmětem 

sedmé kapitoly je charakteristika zvláštní právní úpravy odborného rozvoje 

pedagogických pracovníků  a zaměstnanců vykonávajících zdravotnická povolání. 

V kapitole osmé se autor zaměřil na předmětnou problematiku z aspektu její aplikace 

v aktuální judikatuře Nejvyššího soudu týkající se zejména sporů z kvalifikačních 

dohod. Velmi zajímavá je komparační kapitola devátá obsahující podrobnou 

charakteristiku právních úprav odborného rozvoje zaměstnanců vybraných 

sousedních států (Slovenska, Polska a Německa), kde autor komentuje  rozdíly 

v právní regulaci jednotlivých institutů v porovnání s českým právním řádem. V 

závěrečné desáté kapitole autor shrnuje poznatky, k nimž při zkoumání platné právní 

úpravy dospěl, poukazuje na  ustanovení, která   působí výkladové problémy  při 

jejich uplatňování v praxi, a v této souvislosti pak formuluje konkrétní návrhy de lege 

ferenda. 

Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností 

jednotlivých kapitol. 

- Práce s literaturou (využití cizojazyčné literatury) včetně citací: 

Autor zvolil jako výchozí zdroj stěžejní monografie, odborné články  a internetové 

zdroje  - všechny  cituje v souladu se stanovenou normou. Rigorozant  prokázal 

schopnost samostatné práce s uvedenými prameny. 

- Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu:  

Elaborát  komplexně postihuje  platnou právní úpravu odborného rozvoje 

zaměstnanců i v jejích širších souvislostech, poukazuje na specifika zvláštní úpravy 

prohlubování a zvyšování kvalifikace u vybraných kategorií zaměstnanců, zabývá se 

předmětnou problematikou i z hlediska její právní regulace ve vybraných sousedních 

státech, upozorňuje na interpretačně problematická ustanovení české úpravy a uvádí 

podnětné návrhy de lege ferenda. Je třeba zejména ocenit, že se autor  neomezuje 



pouze na  výklad jednotlivých ustanovení, ale  předkládá  vlastní názory a stanoviska 

ke zkoumaným  problémům a poukazuje na možnosti jejich řešení podložené 

přesvědčivou argumentací. 

- Úprava práce : Z hlediska formálního je elaborát upraven velmi pečlivě a  

obsahuje všechny předepsané součásti.   

- Jazyková a stylistická úroveň: Předmětná problematika je prezentována  

srozumitelně, na vysoké stylistické úrovni a neobsahuje nepřesné či neobratné 

formulace. 

 

4. Další vyjádření k práci:  

Předložený elaborát je  zpracován precizně, nevykazuje  obsahové nedostatky a lze 

jej považovat za velmi zdařilý. Svědčí  o dlouhodobém hlubokém zájmu autora o 

zvolené téma i o výborné znalosti právní úpravy  předmětné problematiky  a 

schopnosti orientace v ní.  

 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:  

Navrhuji, aby rigorozant v rámci diskuse při obhajobě  pohovořil o svých poznatcích a 

návrzích uváděných v závěru práce 

 

6. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě::  

Lze konstatovat, že předložená  práce  vyhovuje  kritériím stanoveným Rigorózním 

řádem PFUK, a je možno ji  doporučit k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň:  

Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci: prospěl. 

 

 

 

V Praze dne 23. 7.  2017                                                doc.JUDr.M.Vysokajová,CSc. 

  


