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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 spíše prokázala 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Zvolená struktura práce je standardní, byť značné části práce nemají přímou souvislost se 

zvoleným tématem diplomové práce. 

 

4. Vyjádření k práci 

Práce splňuje požadavky kladené PF UK na zpracování diplomových prací. 

 

Dle protokolu o vyhodnocení podobnosti práce ze dne 28.6.2019 se na 10545 stranách 

identikovala míra podobnosti u cca. 700 dokumentů pod hranicí 5 %, což odpovídá tématu 

práce, shodnosti základů právní úpravy a citacím zdrojové základní literatury. 

 

Kladně hodnotím, že autorka provedla výzkum, jehož přímým výsledkem je bližší vymezení 

důvodů skončení pracovního poměru dohodou o rozvázání pracovního poměru.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce práce splnila vytyčené cíle 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

diplomantka zpracoval práci samostatně, téma se 

mnou nekonzultovala, což odpovídá mé pozici 

oponenta práce 

Logická stavba práce byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové 

práce 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

ke zpracování tématu bylo využito 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 zvolené téma v zásadě dostatečně, 

autorka však pouze místy dochází k podnětným 

závěrům. Pozitivním příkladem, který je nutno 

vyzdvihnout, je analýza institutu anglického práva 

Mutual Agreement, kde autorka provádí dílčí 

komparativní výzkum (str. 52 a násl. diplomové 

práce).  



  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

vyhovující, výklad není doprovázen grafy ani 

tabulkami, to je ovšem u tohoto tématu obvyklé; dílčí 

gramatické chyby, postrádám oddíl shrnující zkratky 

použité v diplomové práci  

Jazyková a stylistická úroveň velmi dobrá 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Nemám zásadních připomínek. K těm dílčím dodávám: 

- autorka se více měla zaměřit na téma diplomové práce. Příkladem je souvislost 

s podporou v nezaměstnanosti na str. 41 a 42 diplomové práce. Autorka zde mohla více 

rozebrat podpůrčí dobu, výpočet výše podpory v nezaměstnanosti, kompetenci, kdo 

podporu v nezaměstnanosti vyplácí atd. Nic z toho bohužel kandidátka nečiní. V práci 

jsem v oddíle č. 5.5. diplomové práce nenašel dále např. pojednání o antedataci dohody 

o rozvázání pracovního poměru, ani pojednání o narovnání a skončení pracovního 

poměru dohodou; 

- autorka neprojevuje dostatečně vlastní názor k identifikovaným právním problémům. 

Autorka přitom identifikuje dostupnou literaturu a více méně zdařile též shrne názory 

k určitému problému. Bohužel kandidátka selhává v syntéze shromážděných argumentů. 

Následně autorka nedokáže dostatečně tvůrčím způsobem přetvořit kompilační pasáže 

diplomové práce v nový text. Tak např. u neplatnosti na str. 47 a násl. diplomové práce 

sice shrnuje dostupné názory právní vědy, a dokonce činí i vlastní závěr na str. 48, 

použitá autorčina argumentace je však miniaturní. Kandidátka svůj názor v tomto 

případě odůvodňuje pouze praktičností, což mi přijde jako velmi málo. Nutno doplnit, 

že autorka mohla a měla využít shromážděné názory k rubusní argumentaci ve prospěch 

svého názoru. 

 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji práci k obhajobě před příslušnou 

komisí pro státní zkoušky 

Navržený klasifikační stupeň dobře 

 

 

V Praze dne 2.9.2019 

 
_________________________ 

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent DP 


