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Datum odevzdání diplomové práce v elektronické podobě dne 29.11.2017 

a v listinné podobě 30.11.2017.  

 

Protokol o kontrole na plagiáty generován v SIS dne 12.12.2017 se 

zjištěnou nejvyšší dosaženou mírou podobnosti  5% (u celkově 

identifikovaných 89 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, 7 hlavních kapitol (z 

nichž většina je dále vhodně členěna do podkapitol) a závěru; práce je dále 

opatřena seznamem použitých pramenů a literatury a seznamem zkratek. K práci 

je dále připojeno shrnutí v českém i anglickém jazyce a klíčová slova v českém 

a anglickém jazyce. Celkový rozsah předložené práce činí 73 stran. Předložená 

diplomová práce tak splňuje podmínky stanovené studijními předpisy pro 

diplomové práce na PF UK.  

 

Pokud jde o náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich 

zpracování, lze zvolené téma označit za spíše náročnější. Jedná se o téma velmi 

aktuální, což dokládá i nedávná reflexe tématu v rozhodovací činnosti Ústavního 

soudu (září 2016), jakož i následná rozhodnutí Nejvyššího soudu v ČR, která se 

k rozhodnutí Ústavního soudu staví ve svých důsledcích „kriticky“.  

 

Je jistě chvályhodné, pokud se student magisterského studijního programu 

rozhodne vybrat ke své absolventské práci tak aktuální, nejvyššími soudními 

instancemi diskutované - tedy i náročné - téma.  

 

Po formální a stylistické stránce nemám k práci výraznějších připomínek. 

Způsob citací, resp. práci s prameny, považuji za velmi zdařilou; k výběru 

odborné literatury, se kterou diplomant při zpracování diplomové práce 

pracoval, nemám připomínek.  

     

Celá předložená práce má logickou stavbu; diplomant se dotýká širokého 

spektra souvisejících aspektů a podařilo se mu tak naplnit cíl vytčený v úvodu 

práce. 



 

V úvodních pasážích diplomové práce diplomant v rozsahu přiměřeném a 

účelným způsobem pro další (podstatné) části výkladů popisuje postavení 

fyzických osob v obchodních korporacích a „souběhy“ těchto postavení, zabývá 

se deskripcí právní úpravy výkonu funkce člena statutárního orgánu z pohledu 

obchodního práva a problematikou pracovního poměru v rámci obchodní 

korporace. 

 

Za stěžejní části práce lze považovat část čtvrtou a pátou, ve které se 

diplomant zabývá vývojem i recentní judikaturou obecných soudů i Ústavního 

soudu k problematice „souběhů“, jakož i část šestou a sedmou, které jsou 

věnovány souvisejícím otázkám sociálního zabezpečení a otázkám daňovým.  

 

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji 

předběžně známkou výborně. 

 

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

 

a) Je diplomantem uvedený (v poslední větě prvního odstavce na str. 26 

diplomové práce) výčet vztahů, ve kterých lze vykonávat závislou 

práci, úplný? 

b) Je povinnost loajality zaměstnance, o které diplomant pojednává na str. 

28 a 29 diplomové práce, upravena v zákoníku práce?  

c) Jaká je výše minimální mzdy, resp. jaká byla její platná (nikoliv však 

účinná) výše v době uzavření rukopisu diplomové práce (ve vazbě na 

str. 35 diplomové práce)? 

d) Ve vazbě na tvrzení uvedené na straně 36 diplomové práce (první 

odstavec in fine), stručně rekapitulovat vazbu ochranné doby na 

organizační důvody. 

 

 

V Praze dne 7.1.2018  

           

                ………………………….  

        prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.   

                 vedoucí diplomové práce 

 


