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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Problematika neplatného a zdánlivého skončení pracovního poměru obecně, včetně 

neplatného a zdánlivého skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, je trvale 

aktuální, zejména v důsledku permanentně se vyvíjející judikatury Nejvyššího soudu České 

republiky. Jedná se o téma, kterému je (případně jeho dílčí části) tradičně věnována 

pozornost v kvalifikačních pracích. 

 

Problematika je aktuální a praktická. Z hlediska aplikační praxe se jedná o téma přínosné.  

 

 

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

metody 

 

Pokud je materie analyzována do hloubky, včetně judikatury vysokých soudů, a jsou-li 

formulovány komplexní závěry, které jsou odpovídajícím způsobem argumentačně 

podpořeny, jde o téma náročné jak z hlediska předpokládaných teoretických znalostí a 

vstupních informací, tak z hlediska jeho zpracování a použitých metod.  

 

Nabízeného potenciálu autor s ohledem na typ kvalifikační práce v dostatečné míře využil.  

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Systematika členění práce není vyloženě špatná. Výhrady viz bod 6. 

 

 

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

 

Autorovi se vytyčený záměr podařilo v převážné části naplnit.  

 

 

 

 

 

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant vytyčené cíle v převážné míře naplnil.  

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant s oponentem práci a ani žádnou její část 

nekonzultovala.  

 

K práci byly vyhotoveny protokoly o podobnosti práce 

s jinými pracemi a dokumenty.  Zpravidla je vykazována 

shodnost/podobnost s informačními zdroji, které 

odkazují na právní úpravu – v řadě případů se protokol 

odkazuje na dikci právních předpisů, které autor v práci 

cituje, resp. s nimiž autor v práci dále pracuje.  

 

Oponentovi není známa žádná kvalifikační práce či 

odborná publikace, která by byla shodná nebo významně 

podobná s předloženou kvalifikační prací. 

 

Z uvedených důvodů oponent protokol o podobnosti dále 

nezkoumal.   

Logická stavba práce K logické stavbě práce lze formulovat určité výhrady – 

viz bod 6.  

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

S ohledem na typ kvalifikační práce, zkoumanou materii 

a k ní se vztahující prameny, lze konstatovat, že autor 

pracoval s dostatečným okruhem pramenů.  

 

S prameny autor pracuje až na výjimky správně.  

 

Není například jasné, proč autor nevyužívá posledního 

vydání některých publikací (například učebnice 

z pracovního práva od C. H. Beck); k základním 

pravidlům vědecké práce patří vycházet 

z nejaktuálnějších zdrojů, není-li pro opačný postup 

nějaký rozumný věcný důvod.  

 

Dále nejsou některé publikace citovány přesně. 

Kupříkladu velký akademický komentář od 

nakladatelství C. H. Beck.  

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je zpracována deskriptivní a analytickou metodou.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je dobrá.  

Jazyková a stylistická úroveň Stylistická a gramatická úroveň práce je na dobré úrovni. 

  

 

 

 



  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Práce byla odevzdána 3. září 2020. Autor přitom uvádí, že rukopis uzavírá ke dni 30. července 

2020. V rámci kvalifikačních prací na úrovni diplomových prací není takový postup typický a ani 

správný. Odevzdaná práce musí být aktuální ke dni odevzdání. Není přípustné, aby si autor stanovil 

určitý den, ke kterému práci zpracoval, a následně ji v budoucnu s odstupem více jak měsíce 

odevzdal. Uvedená výtka by byla fatální a měla by za důsledek nepřipuštění práce k obhajobě, 

pokud by autor v rámci práce nezohlednil novelu zákoníku práce provedenou zákonem č. 

285/2020 Sb., která nabyla účinnosti dne 30. července 2020. To se však naštěstí nestalo a tak je 

možné práci připustit k obhajobě.  

 

Práce obsahuje některé věcné chyby, v některých případech lze mít výtky k systematice a 

obsahové stránce. Příkladmo lze uvést následující  

- str. 6 – autor opomíjí judikaturou dovozený znak úplatnosti;  

- str. 15 – v případě odstoupení od pracovní smlouvy je nepřesné hovořit o skončení 

pracovního poměru; 

- str. 16 – autor polemizuje s internetovým článkem Jiřího Maztnera, se kterým nesouhlasí. 

Pokud by však věnoval pozornost odborné literatuře, například komentáři k zákoníku 

práce, shledal by, že obsahově jmenovaný pouze opakuje, co je obsaženo v judikatuře a co 

již relativně dávno dovodila odborná veřejnost; 

- str. 17 an. – není zřejmé, proč autor popisuje jednotlivé podmínky pro skončení pracovního 

poměru výpovědí. Byť tato problematika s tématem souvisí, bylo by jistě přínosnější 

věnovat se samotné otázce neplatnost a zdánlivosti skončení pracovního poměru.  

 

Práci lze připustit k obhajobě, neboť splňuje nároky kladené na tento typ kvalifikačních prací 

Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, s navrženým kvalifikačním stupněm ještě velmi dobře.  

 

Při ústní obhajobě se autor vyjádří k těmto otázkám: 

1) Autor pojedná o tom, jak rozumí ust. § 18 zákoníku práce, mj. v kontextu skončení 

pracovního poměru.  

 

V Praze dne 20. září 2020 
 

JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 

oponent 


