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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je vysoce aktuální, jedná se o jeden z institutů souvisejících s ochranou práv 

zaměstnanců  

 

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

metody 

Téma je náročné na teoretické znalosti, autorka tyto znalosti jednoznačně prokázala 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Zvolená struktura práce je plně vyhovující, úsporná a přitom stále přehledná a čtivá. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování diplomových prací. 

 

Ke dni zpracování tohoto posudku mi nebyl zpřístupněn protokol o vyhodnocení podobnosti 

práce, proto s výhradou zjištění následně získaných z tohoto protokolu lze konstatovat, že 

pokud se míra podobnosti u více dokumentů bude pohybovat pod hranicí 9 %, bude to 

odpovídat tématu práce, shodnosti základů právní úpravy a citacím zdrojové základní 

literatury. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce práce splnila vytyčené cíle 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

diplomantka zpracovala práci samostatně, téma se 

mnou nekonzultovala, což odpovídá mému postavení 

oponenta  

Logická stavba práce byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové 

práce 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

ke zpracování tématu bylo využito více než 

dostačující množství odborné literatury; autorka 

vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje použité 

prameny i judikaturu 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům, vyzdvihuji hloubku analýzy 

At-Will Termination 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

vyhovující, nejsou grafy ani tabulky 

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá, autorka pouze poněkud terminologicky 

nečistě zmiňuje opakovaně „ukončování“ pracovních 

poměrů, přičemž nerespektuje dikci zákona, kdy 

zákoník práce s pojmem „ukončení“ spojuje jiné 

skutkové děje, než s pojmem „skončení“ pracvního 

poměru. 



  

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Nemám zásadních připomínek. K těm dílčím dodávám. Autorka je velmi rigidní ve svých 

názorech, na což má právo (str. 64 diplomové práce). Postrádám však dostatečnou 

ekonomickou a empirickou analýzu práva, která je právě v USA velmi oblíbená, jako oporu 

pro tvrzení autorky. Dále zpochybňuji, že by bylo vhodné a účelné aplikovat bez dalšího 

pojmy americké teorie a spojené s výjimkami z At-Will Termination na české právo na 

základě jen doslovného překladu (str. 56 a násl. diplomové práce). Pokud by již chtěla takto 

autorka uvažovat, pak se měla vrátit na počátek doktríny At-Will a snažit se hledat pojmové 

a kontextové paralely s vývojem českého pracovního práva. 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě před příslušnou 

komisí pro státní zkoušky 

Navržený klasifikační stupeň Výborně až velmi dobře dle obhajoby 

 

 

V Praze dne 7.9.2018 
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oponent 


