
Posudek k diplomové práci Alžběty Šabršulové  na téma  

„Způsoby skončení služebního poměru příslušníků bezpečnostních 

sborů“ 

 

 

Autorka si zvolila pro svoji práci méně časté téma, které 

se dotýká problematiky pracovněprávních vztahů především 

z pohledu srovnání institutu skončení vztahů pracovněprávních a 

služebních vztahů příslušníků. Téma je nicméně hodné bližšího 

zkoumání. Práce vyžaduje znalost národní právní úpravy 

bezpečnostních sborů, včetně judikatury, dále schopnost její 

interpretace a aplikace s cílem námětů de lege ferenda.  

 

Předložená práce sestává z 59 stran textu včetně obsahu, úvodu 

a závěru, je dále doplněna seznamem použitých pramenů a zkratek 

a abstraktem v českém a anglickém jazyce. Práce obsahuje pět 

částí,  včetně úvodu a závěru. Jednotlivé části jsou dále 

členěny. Shodnost práce ve srovnání s ostatními pracemi 

nepřesahuje 5%.  

 

 Autorka nejprve obecně vymezuje služební poměr, resp. 

služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů a popisuje jeho 

vznik a změnu.  Hlavní část práce, část třetí pojednává o 

způsobech skončení těchto vztahů, přičemž část následná srovnává 

tyto způsoby se skončením pracovního poměru.    

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno, téma práce je zajímavé, a to 

zejména v rovině právní komparace. Myšlenka jeho zpracování je 

přínosná.  

 

 



 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, vycházející z adekvátních 

pramenů. Vyzdvihnout je třeba zejména komparaci skončení 

pracovního a služebního poměru, byť by mohla být obsažnější (str. 

51 a násl.). Autorka pojímá celou materii problematiky. Práce je 

spíše popisného charakteru, nicméně autorka vnáší i vlastní 

pohled do zkoumané problematiky, a zaujímá postoj k vzneseným 

aktuálním problémům.  

 

3. Výsledky práce  

Práce přináší odpovídající  pohled do zkoumané problematiky. 

Systematika členění práce je dobrá. Autorka vychází 

z relevantního množství pramenů a solidně s nimi pracuje. 

Nedostatkem práce je její závěr, kde absentuje celkové 

zhodnocení zkoumané problematiky s ohledem na náměty de lege 

fereda. Závěr se věnuje převážně problematice vydávání 

nezákonných rozhodnutí příslušníky, problematice aktuální, z níž 

autorka vyvozuje vliv na skončení služebního poměru, nicméně se 

v kontextu obsahu tématu práce jedná o problematiku partikulární 

(str. 57 a n.).  

 

4. Celkové zhodnocení práce a její klasifikace  

Práce má solidní úroveň, lze ji hodnotit známkou velmi dobře a 

doporučit k obhajobě. V rámci obhajoby by autorka měla provést 

vlastní komplexní zhodnocení úpravy de lege lata s náměty na 

případné legislativní změny.   
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