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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Autorka si zvolila zajímavé téma, které je v českém pracovněprávním prostředí nové.  
 

 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma lze hodnotit jako velmi náročné, neboť k němu dosud neexistovaly v české literatuře 
žádná shrnutí, a autorka tak musela vycházet z americké literatury.  

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do osmi částí, které na sebe logicky navazují. Z formálního hlediska nemám 
k práci žádné připomínky.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Práce si klade za cíl řešit zanalyzovat doktrínu at-will 
a její výjimky a komparovat ji s českou právní 
úpravou. Tento cíl byl splněn.   

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Autorka při zpracování práce postupovala zcela 
samostatně a s vedoucím práce konzultovala pouze 
její formální aspekty. Práce úspěšně prošla testem 
podobnosti s jinými texty.  

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s dostatečným množstvím zdrojů, 
které řádně cituje.  

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autorka analyzuje americkou právní úpravou. Její 
poznatky hodnotím jako podnětné a zajímavé. 
Oceňuji, že autorka v práci nabízí podrobnou analýzu 
zkoumaného institutu včetně jeho výjimek, 
vyzdvihnout je třeba i práci s judikaturou.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je velmi dobrá a 
práce je psána čtivě. Jen ojediněle se v práci 
vyskytují překlepy.   



  

 
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Diplomová práce splňuje všechny podmínky 
k obhajobě.  
 
V rámci rozpravy o diplomové práci navrhuji, 
aby se diplomantka vyjádřila k následujícím 
otázkám:  
 

1) Bylo by podle autorky vhodné, aby do 
českého zákoníku práce byl doplněn 
institut, který by zaměstnavateli umožnil 
výpověď bez udání důvodu? Jakým 
způsobem by v takovém případě autorka 
doporučila ošetřit práva zaměstnance?  

 
Navržený klasifikační stupeň Výborně 
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