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        Předsedající doc. Koldinská přivítala přítomné členy komise a sdělila, že 

jsou splněny předpoklady k obhajobě doktorské dizertační práce JUDr. Alice 

Mlýnkové. Uchazečka předložila dizertační práci nazvanou „Skončení 

pracovního poměru po soukromoprávní rekodifikaci“. 

 
       V úvodním slově hovořila uchazečka k pojetí práce. Doktorandka zmínila 

hlavní problémy, které v práci řešila, a předložila závěry svého vědeckého 

zkoumání. Doktorandka analyzovala vztah občanského a pracovního zákoníku, 

rozebrala judikaturu a zákon o zaměstnanosti.  

  

    První oponentka doc. Fischerová doporučila práci k obhajobě. Ocenila 

fundovaný zájem, s jakým se autorka věnovala judikatuře, zejména pochválila 

velké množství zpracovaných judikátu. Práce je systematická, zdařilá také 

stylisticky a jazykově. 

 

Druhá oponentka doc. Vysokajová předložila pozitivní posudek a uvedla, 

že dizertační práce upozorňuje na interpretační a aplikační problémy. Autorka 

postihuje platné právní problémy a čerpá inspiraci a vlastní názory také 

z praktické zkušenosti advokátní praxe. Oponentka položila dotaz na otázku 

doručování.  

 

 Uchazečka odpověděla na otázky a připomínky oponentů, přičemž se 

zaměřila také na úvahy de lege ferenda.  

 

          Ve všeobecné rozpravě vystoupila školitelka prof. Štangová a pochválila 

uchazečku také za vystoupení na vědeckých konferencích. Dále se vyjádřila 

k průběhu příprav novely zákoníku práce. Doc. Vysokajová uvedla negativní 

zkušenosti z praxe, které se týkají osobního doručování.  

 



            Předsedkyně komise doc. Koldinská poděkovala doktorandce a členům 

komise a ukončila veřejnou část obhajoby. Vyzvala členy komise k hlasování. 

V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s jednoznačně kladným 

výsledkem (5/0) ve prospěch udělení hodnosti Ph.D. 
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