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 Disertační práce se týká aktuálního tématu. Člení se na úvod, osm kapitol a závěr. 

Dále obsahuje seznam zkratek, seznam použitých zdrojů a abstrakt. K jejím hlavním cílům 

patří poskytnutí komplexního přehledu skončení pracovního poměru v souvislostech. 

Současně jsou v úvodu kladeny relevantní výzkumné otázky, na něž v průběhu práce 

doktorandka odpovídá.  

 

Výklad se soustředí v kapitole první a druhé na vstupní vymezení problematiky a vliv 

právní úpravy občanského zákoníku na skončení pracovního poměru. Následující kapitoly 

(třetí až šestá) se již detailně věnují rozvázání pracovního poměru nejprve na základě dohody 

a poté jednostranným jednáním. S ohledem na rozsah materie je největší pozornost zaměřena 

na výpověď s pochopitelným důrazem na analýzu výpovědi ze strany zaměstnavatele. Poté je 

probráno okamžité rušení pracovního poměru a zrušení ve zkušební době. Dalšími aspekty 

jednostranného rozvázání pracovního poměru se zabývá kapitola šestá. Na doručování je 

poukazováno v kapitole sedmé. Poslední kapitola doplňuje pojednání o rozbor skončení 

pracovního poměru na základě právních událostí. Závěr uvádí nejdůležitější poznatky, byť by 

mohly být zopakovány a rozebrány podrobněji, a to především ve vazbě na výzkumné otázky.  

 

Práce podává komplexní pohled reflektující právní teorii, platnou právní úpravu 

obsaženou v zákoníku práce a občanském zákoníku, ale v nezbytné míře poukazuje i na 

předchozí právní úpravu, zaujímá k ní stanovisko a provádí komparaci. Dotýká se v potřebné 

míře také dalších zákonů, například zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve 

znění pozdějších předpisů, či zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve 

znění pozdějších předpisů, a okrajově též sekundárního práva Evropské unie.   

 

Doktorandka v textu pracuje ve značném rozsahu s judikaturou, především Nejvyššího 

soudu, popřípadě Ústavního soudu a vše vhodně propojuje s informací o dopadu právní 



úpravy ve světle judikatury do pracovněprávní praxe.  Místy je uvedena zmínka o zahraniční 

právní úpravě, a to převážně německé. 

 

Práce je psána fundovaně a je systematicky dobře uspořádaná. Po stránce jazykové i 

stylistické odpovídá požadavkům na vědecký text, pojednání splňuje rovněž formální 

požadavky, včetně rozsahu (230 stran). 

 

Práce se opírá o rozsáhlé zdroje, ať již se jedná o monografie a komentáře k zákonům 

s řádným vyznačením ISBN, tištěné odborné články (u nich postrádám ISSN), elektronické 

zdroje, právní předpisy i další podklady. Počet použitých judikátů je mimořádný.  

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu 

disertačních prací. 
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