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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Téma posuzované práce je stále aktuální a významné – problematice skončení pracovního 

poměru je dlouhodobě věnována zvýšená pozornost teorie i praxe pracovního práva.  

 

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

metody 

Úspěšné zpracování náročného tématu vyžadovalo prostudovat nejen příslušnou českou 

právní úpravu, ale také judikaturu zejména Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu, která 

se vztahuje ke zkoumané problematice.  

Při zpracování posuzované práce použila disertantka tradiční prostředky teoretického 

právního výzkumu – zejména metodu deskriptivní, metodu analýzy a syntézy a do určité 

míry i metodu komparace.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Disertantka vhodně systematicky rozčlenila svou práci do úvodu, osmi kapitol, z nichž 

většina je dále vnitřně členěna, a závěru. Obsahuje též abstrakt v češtině a v angličtině.  

Autorka nejprve uvádí stručný přehled způsobů skončení pracovního poměru. Ve druhé 

kapitole je podán výklad o vztahu občanského zákoníku a zákoníku práce, zejména pokud 

jde o sledovanou oblast. Ve třetí až páté kapitole jsou rozebrána právní jednání směřující ke 

skončení pracovního poměru – největší pozornost je věnována výpovědi. V šesté kapitole se 

autorka zaměřuje na další aspekty jednostranného rozvázání pracovního poměru a 

v následující pak na doručování písemností v pracovněprávních vztazích. V poslední 

kapitole je podán výklad o skončení pracovního poměru na základě právní události.  

V poměrně stručném závěru autorka uvádí nejdůležitější poznatky, ke kterým dospěla při 

zpracování zvoleného tématu.  

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr disertační práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

Z úrovně textu je zřejmé, že autorka přistoupila k jeho zpracování s hlubokým zájmem a 

rozsáhlými znalostmi. Její přehled o obecných otázkách pracovního práva, právní úpravě 

skončení pracovního poměru a aplikačních problémech má vysokou úroveň. Práci nelze 

vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, je velmi zdařilá. Zamýšlený záměr 

disertační práce byl odpovídajícím způsobem zpracován. 

 

Splnění zákonné podmínky publikace dílčích výstupů disertační práce 

Disertantka publikovala dva články obsahující dílčí výstupy disertační práce – „Úskalí při 

nedodržení podmínek pro sjednání pracovního poměru na dobu určitou“ (Soukromé právo 

č. 4/2018) a „Zrušení pracovního poměru ve zkušební době“ (Soukromé právo č. 9/2018). 

Zákonná podmínka publikace dílčích výstupů disertační práce tak byla splněna.  

 

  



  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce – „komplexní analýza právní úpravy 

způsobů skončení pracovní poměru a jejího uplatnění 

v praxi, včetně upozornění na interpretační a 

aplikační problémy po soukromoprávní rekodifikaci“ 

– byl úspěšně naplněn.  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka přistoupila k přípravě disertační práce 

zodpovědně, s dostatečným časovým předstihem a 

konkrétní představou o zpracování tématu.  

Náležitou míru samostatnosti prokázala zejména tím, 

že upozorňuje na řadu aplikačních problémů a 

zaujímá k nim svá stanoviska.  

K práci byl dne 15. 6. 2019 vygenerován „Protokol o 

výsledku kontroly na plagiáty“, podle něhož existuje 

700 podobných dokumentů a nejvyšší dosažená míra 

podobnosti je nižší než 5 %. Jde tedy o původní práci. 

Logická stavba práce Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé 

kapitoly na sebe logicky navazují a jsou vzájemně 

provázané.  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka vychází ze širokého okruhu odborné 

literatury české i zahraniční, z příslušné soudní 

judikatury a z dalších informačních zdrojů. V textu 

s nimi uvážlivě pracuje a řádně je cituje. Práce má 

rozsáhlý poznámkový aparát.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Disertantka se nezaměřuje pouze na rozbor příslušné 

právní úpravy, ale pracuje i s obsáhlou soudní 

judikaturou, pozornost věnuje i vývojovým 

tendencím ve zkoumané oblasti. K řadě otázek 

zaujímá svá stanoviska. Je zřejmé, že tak činí nejen 

se zájmem, ale i s výborným přehledem. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

K úpravě práce nemám připomínky. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková a stylistická úroveň jsou velmi dobré. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Disertantka se může zaměřit na jednu z otázek, kterou položila v úvodu práce a ke které se 

v textu vrací – nakolik se změnily podmínky pro realizaci různých způsobů skončení 

pracovního poměru. 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

komisí pro obhajobu disertační práce. 

 

V Praze dne 6. 9. 2019 
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