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Zabývat se jednak hodnocením a odměňováním zaměstnanců v obecné 
kategorii, jednak popsat různé zkušenosti s tímto institutem, provést 
srovnávání se zahraniční právní úpravou, případně navrhnout právní 
instituty na zlepšení 

Vedoucí diplomové práce JUDr. Milan Závurka, Ph.D. 

 
náročnost tématu na úroveň 

nadprůměrná průměrná podprůměrná 
teoretické znalosti X   
praktické zkušenosti  X  
podkladové materiály (vstupní data) a jejich 
zpracování 

X   

 
kriteria hodnocení práce úroveň 

naprůměrná průměrná podprůměrná nelze hodnotit 
stupeň splnění cíle práce X    
samostatnost při zpracování tématu X    
logická stavba práce X    
práce s českou literaturou včetně citací X     
práce se zahraniční literaturou včetně citací  X   
adekvátnost použitých metod X    
hloubka provedené analýzy X    
stupeň realizovatelnosti řešení X    
formální úprava práce (text, grafy, tabulky) X    
stylistická úroveň X    
nároky DP na podkladové materiály, 
konzultace, průzkumy ... 

vysoké průměrné nižší nejsou 
X    

použití analýz, matem. statistických a jiných 
metod, komparací apod. 

ve velké míře přiměřené částečné absentuje 
X    

využitelnost námětů, návrhů a doporučení 
k řešení problému 

ve větší míře částečná nižší nevyužitelnost 
X    

obsah a relevantnost příloh v textu či příl. 
části DP (tabulky, grafy, propočty apod.) 

vysoce funkční funkční méně funkční neuspokojivé 
 X   

 
Odpovídající hodnocení jednotlivých hledisek označte: x 
 
 
Připomínky a otázky k obhajobě: 
Práce se komplexně zabývá problematikou, která v odborné právnické literatuře jako celek 
dosud zpracována není. Po věcné-obsahové stránce práci nelze vytknout žádné nedostatky. 
To vyplývá ostatně i z posudku oponenta. Z tohoto důvodu si myslím, že by bylo vhodné 
práci označit kvalifikačním stupněm výborně. Mám pouze jeden doplňující dotaz:  
I když práce se částečně tím zabývá, nechť diplomantka uvede, jaké náměty z hlediska 
sjednocení této úpravy by měla z pohledu evropského práva, a jaké by navrhovala řešení. 
Podle mého názoru vyřešit tuto problematiku formou závazného předpisu Evropské unie, 
např. formou Nařízení, by bylo vhodné.  
 
 
 



 
 
Práce    je     doporučena k obhajobě  (nehodící se škrtněte) 
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