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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Autor si zvolil téma, které lze hodnotit jako trvale aktuální. Téma skončení pracovního poměru je 
tradičním tématem absolventských prací, jistou novost mu však dodává komparace s právním 
řádem SRN.  
 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma samo o sobě lze hodnotit jako spíše náročné s ohledem na nutnost nastudovat právní řády 
dvou zemí. Autor si přitom pro komparaci zvolil právní řád SRN, který je spíše složitý vzhledem 
k nekodifikované podobě pracovního práva. Autor shromáždil dostatečné množství vstupních 
poznatků, které zpracovává pomocí popisné a analytické metody.   
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
Práce je členěna do osmi částí, které na sebe logicky navazují.  
 
4. Vyjádření k práci 

 
5. Kritéria hodnocení práce 

 
Splnění cíle práce Cíl práce byl dle názoru oponenta splněn.  

Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska 
plagiátorství 

Oponentovi nejsou známy žádné skutečnosti, které by 
zakládaly pochybnost o autorově samostatnosti. Práce 
úspěšně prošla testem na plagiáty, v němž byla zjištěna 
pouze nízká míra podobnosti. Zjištěné shody představují 
víceméně jen ustálená slovní spojení, citace právních 
předpisů apod. a po seznámení s protokolem nemám o 
autenticitě práce závažnější pochybnosti.   

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

Autor pracuje s bohatou paletou domácích i německých 
zdrojů, které jsou v práci řádně citovány.  
  



 

 

 

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hlobku provedené analýzy hodnotím obecně jako 
dostatečnou. Byť autor v práci pojednává o dvou 
právních řádech, je třeba vyzdvihnout, že jeho prezentace 
domácí právní úpravy není zjednodušující a postihuje 
zkoumanou problematiku nejen na úrovni textu zákona, 
nýbrž zohledňuje i vybrané problematické aspekty dle 
judikatury a literatury. Obdobné lze do jisté míry říct i 
k německé právní úpravě.  
 
Autor zvolil metodu, kdy v jednotlivých kapitolách 
nejprve charakterizuje českou právní úpravu a následně 
uvádí stručný exkurz do úpravy německé. Slabým místem 
práce je tak její menší zaměření na skutečné porovnání 
obou právních řádů, z něhož by vyplývala detailní 
analýza kladů a záporů jednotlivých odlišností a 
komplexnější doporučení ohledně toho, v čem by se jedna 
země od druhé mohla inspirovat. Čemu se autor věnuje 
na pěti stránkách závěru, tak dle mého názoru mohlo 
představovat významnou část obsahu práce.  
 
I přesto, že autor zvolil méně ambiciozní přístup, než jaký 
uvádím výše, práci v souhrnu hodnotím jako zajímavou.  

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

K úpravě práce nemám žádné připomínky.  

Jazyková a stylistická 
úroveň 

Jazyková úroveň je dobrá. Práce je psána čtivě.  
  

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

Předloženou rigorózní práci doporučuji 
k obhajobě.  
 
V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby autor 
pojednal o základních rozdílech v tom, do jaké 
míry jsou do procesu skončení pracovního 
poměru v obou zemích zapojeni zástupci 
zaměstnanců a prezentoval své názory na věc, 
případně náměty de lege ferenda.  

 
 
 
V Praze dne 4.11.2020 
 
 

_________________________________ 
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., oponent práce  


