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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Problematika individuálních a kolektivních pracovněprávních sporů nebývá často tématem 

diplomových prací. Skutečnost, že počet pracovněprávních sporů projednávaných a 

rozhodovaných soudy, podle oficiálních statistik klesá, činí z této problematiky aktuální téma, 

zejména z pohledu zamyšlení nad příčinou tohoto jevu. 

 

 

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

Problematika individuálních a kolektivních pracovněprávních sporů vyžaduje rozsáhlé 

teoretické znalosti, analytické zpracování judikatury a podrobnou znalost literatury. 

Diplomant s těmito východisky úspěšně pracuje. 

 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky rozčleněna do Úvodu, čtyř částí (označených body 1. až 4.) a závěru; 

součástí práce je rovněž seznam použitých zkratek, seznam použitých zdrojů a abstrakt a 

klíčová slova (v českém a anglickém jazyku). 

V úvodu diplomant nastiňuje řešenou problematiku a vymezuje obsah a cíle své práce. V části 

označené bodem 1. diplomant uvádí obecný úvod do pracovněprávních sporů (jejich pojem a 

dělení), v části označené bodem 2. se zabývá řešením individuálních pracovních sporů, v části 

označené bodem 3. se probírají vybrané individuální pracovněprávní spory a v části pod 

bodem 4. jsou vykládány kolektivní pracovněprávní spory. V závěru diplomant shrnuje 

výsledky své práce. 

 Uvedené členění lze považovat za logické a účelně a je vhodným prostředím pro výklad 

jednotlivých právních institutů 

 

 

4. Vyjádření k práci 

Hodnocená práce odpovídá svým pojetím a úrovni obvyklému standardu diplomových prací.  

V podstatných otázkách jsou závěry diplomanta zásadně správné. 

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 Cíle práce, vymezené v úvodu a shrnuté v závěru práce, lze pokládat za splněné. 

Téma bylo zpracováno samostatně, bez zjevných znaků plagiátorství. 

Stavba celé práce a jejích jednotlivých částí je logická. 

Práce využívá tuzemských zdrojů a obsahuje citáty z literatury i judikatury. 

Úprava práce a jazyková a stylistická úroveň odpovídají požadavkům. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
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 Práci lze doporučit k obhajobě.  Při obhajobě by se diplomant měl zaměřit zejména na 

tyto otázky: 

1) prevence individuálních pracovněprávních sporů 

2) možnosti mimosoudního řešení individuálních pracovněprávních sporů 

Práci předběžně hodnotím jako velmi dobrou. 

 

V Praze dne 7. ledna 2019 

 

 

        JUDr. Ljubomír Drápal 

        vedoucí diplomové práce 

 

 


