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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 
Autor si pro svou diplomovou práci zvolil téma, které je možno považovat za aktuální 
zejména s ohledem na probíhající diskuse o konceptu zdánlivého právního jednání.   

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

metody 
 
Téma lze hodnotit jako středně naročné na teoretické znalosti a vstupní údaje. Autor 
pracuje s dostatečným množstvím vstupních údajů.   

 
3. Formální a systematické členění práce 

 
Práce je členěna do pěti částí, které na sebe logicky navazují. Z formálního hlediska 
nemám práci co vytknout.  

 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 
Splnění cíle práce Cíl práce autor splnil s dílčími výhradami 

uvedenými níže.    
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné důvody, které by 
zakládaly pochybnosti o samostatnosti autora při 
zpracování tématu, a to i s ohledem na protokol o 
vyhodnocení podobnosti práce. Byť dle protokolu 
práce vykazuje jistou podobnost s jinými pracemi, 
jde o podobnost víceméně zanedbatelnou, která 
spočívá zejména v ustálených slovních spojeních a 
odkazech na legislativu a judikaturu.   

Logická stavba práce Stavba práce je logická a přiměřená jejímu formátu.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autor pracuje jednak se základními publikacemi 
z oboru českého pracovního práva a jednak s řadou 
internetových zdrojů. Práci by možná prospělo i 
nastudování zahraničních zdrojů.    

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Autor úspěšně zapracoval řadu mých připomínek 
k textu práce. I přesto se nemohu ubránit pocitu, že 
na řadě míst by bylo možno přidat na analytickém 
rozboru zkoumané právní materie (a to např. i na 



  

úkor výkladu o výpovědních důvodech, který 
s ohledem na téma práce nepovažuji za zcela 
účelný). Hlubší pozornost mohla být věnována 
zejména konceptu zdánlivosti. Práce na některých 
místech obsahuje nepřesnosti nebo „ukvapené“ 
názory, které nenachází oporu v textu práce a bylo 
by třeba je pečlivěji vysvětlit. Kromě příkladů 
zmíněných oponentem nerozumím například o 
úvaze o možnosti odstoupení od pracovní smlouvy 
z důvodu omylu.  
 
I přes výše uvedené mám za to, že práci nechybí 
analytický prvek a řada úvah autora je přiléhavá a 
dobře odůvodněná.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádných připomínek.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň práce je dobrá a práce 
je psána čtivě. Čtenáře jen na některých místech 
ojediněle ruší překlepy.   

 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci doporučuji k obhajobě.  
 
V rámci obhajoby navrhuji, aby se autor 
seznámil s rozhodnutím NS 29 Cdo 5943/2016 
a formuloval svůj názor na to, do jaké míry 
může v zákoníku práce formulace „nepřihlíží 
se“ znamenat i něco jiného než zdánlivost.    

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře 
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