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1. Aktuálnost (novost) tématu: 

Problematika dohod o rozvázání pracovního poměru nebývá často tématem diplomových prací, 

a to zejména z důvodu, že je pokládána za „bezproblémové“ skončení pracovního poměru na 

základě shodné vůle smluvních stran základních pracovněprávních vztahů Taková 

„bezproblémovost“ je ovšem jen zdánlivá; stále více se vykytují případy „nesvobodného“ 

uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnance, jakož i případy, kdy 

sjednání dohody o rozvázání pracovního poměru je zastíráno jednostranným skončením 

pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele (motivované snahou zabezpečit 

zaměstnance vyšší podporou v nezaměstnanosti). Komplexní výklad nastíněné problematiky 

lze pokládat za aktuální. 

 

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

Problematika dohod o rozvázání pracovního poměru je náročná do té míry, v jaké si diplomant 

klade řešené otázky. Její zpracování vyžaduje znalosti literatury a judikatury. U obsahu práce 

je zřejmé, že diplomantka je si těchto okolností vědoma, nicméně širší záběr literatury 

(především orientované na pracovněprávní vztahy) a detailnější studium judikatury 

by diplomovou práci mohly podstatným způsobem obohatit. 

 

3. Formální a systematické členění práce: 

Práce je systematicky rozčleněna do Úvodu, šesti částí (označených body 1. až 6.) a Závěru; 

součástí práce je rovněž seznam použitých zdrojů (literatury, právních předpisů a judikatury) a 

abstrakt a klíčová slova (v českém a anglickém jazyku). 

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

V části označené bodem 1. diplomantka pojednává obecně o dohodě o rozvázání pracovního 

poměru a o vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce. V části označené bodem 2. se 

zabývá vymezením pracovněprávního vztahu a jeho subjekty, předmětem a obsahem, jakož i 

pojmenováním pracovního poměru a dalších vztahů při výkonu závislé práce. V části označené 

bodem 3. je obsažen obecný výklad skončení pracovního poměru a jeho jednotlivých případů. 

V části označené bodem 4. je obsaženo vlastní jádro diplomové práce pojednávající o dohodě 

o rozvázání pracovního poměru. V bodě 5. je předmětem výkladu neplatné rozvázání 

pracovního poměru se zřetelem k dohodě o rozvázání pracovního poměru. Pod bodem 6. se 

nachází velmi stručný poukaz na dohodu o rozvázání pracovního poměru v anglickém právu. 

Uvedené členění lze považovat za logické. 

 

4. Vyjádření k práci 

  V práci zcela chybí alespoň stručný popis historického vývoje institutu. Výklad obsažený pod 

body 1., 2. a 3. nemá k tématu práce přímý vztah a ve své obecnosti se týká dvoustranného 

právního jednání v pracovněprávních vztazích a obecného pojednání o skončení pracovního 

poměru. Výklad pod bodem 6. je vskutku kusý. 

  Nosná část diplomové práce je obsažena pod bodem 4. Rozbor postupu při uzavírání dohod o 

rozvázání pracovního poměru, jejich náležitostí a nároků s nimi spojených ne vždy dosahuje 

potřebnou hloubku a jeho předmětem nebyly všechny významné otázky. 
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  V diplomové práci se také vyskytují určité nepřesnosti; například na str. 14 není uveden 

přesvědčivý výklad § 342 zákoníku práce, na str. 20 se v druhém odstavci hovoří o „literatuře“, 

aniž by byl uveden konkrétní odkaz na tyto zdroje“, a nikoliv zcela výstižně se pojmenovává 

rozdíl mezi smlouvami a dohodami v pracovněprávních vztazích, na str. 31 se pracuje nikoliv 

zcela předně o formách právního jednání. Nicméně, v podstatných otázkách jsou závěry 

diplomantky zásadně správné. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 Navzdory výše uvedeným nedostatků lze cíle práce 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 

 Práci lze doporučit k obhajobě  

Při obhajobě by se diplomantka měla zaměřit zejména na tyto otázky: 

1) forma dohody o rozvázání pracovního poměru a následky jejího porušení, 

2) nároky při neplatné dohodě o rozvázání pracovního poměru 

Práci předběžně hodnotím jako dobrou. 

 

V Praze dne 20. srpna 2019 

 

 

        JUDr. Ljubomír Drápal 

        vedoucí diplomové práce 

 

 

 


