
Posudek k rigorózní práci Mgr. Adama Františka Čiháka na téma 

„Problematika skončení pracovního poměru (s exkurzem do právní 

úpravy SRN)“  

 

 

Autor si zvolil pro svoji práci klasické téma  pracovního 

práva, které však pojímá ve srovnání s právní úpravou v Německu, 

byť se jedná toliko o exkurs. Skončení pracovního poměru je stále 

hlavním tématem pracovněprávních vztahů, je tak nanejvýše 

přínosné pokusit se odborně zanalyzovat jeho aktuální stav a to 

navíc ve vazbě na úpravu v sousedním státě.  

 

Přeložená práce je členěna do osmi kapitol,  úvodu a závěru 

a je doplněna seznamem použitých pramenů. Po krátkém úvodu, 

v němž autor seznamuje s pojetím a základními otázkami  

pracovního práva, zvolil autor metodu zpracování tématu, při níž 

postupně rozebírá jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru 

a následně se zabývá otázkami souvisejícími. V obsáhlém závěru 

autor rekapituluje svoji práci a hodnotí právní úpravu de lege 

lata a do jisté míry i srovnává s německou právní úpravou.  

Vyzdvihnout je třeba část sedmou, kdy autor na příkladu úpravy 

skončení pracovního poměru vedoucích zaměstnanců analyzuje 

potřebu rozdílné míry ochrany zaměstnanců. Na základě 

provedeného posouzení práce vykazuje práce nízkou míru 

podobnosti, která spočívá převážně v citaci právních předpisů. 

 

Dílčí hodnocení práce 

 

1. Odborný význam práce 

Jak je výše uvedeno téma práce je dobře zvolené. Vzhledem 

k neupadajícím potřebám praxe je myšlenka jeho opětovnému 

komplexního zpracování velmi potřebná. Autor dává ucelený 



přehled zkoumané právní problematiky, vychází z dostatečného 

množství pramenů, s nimiž správným způsobem odborně pracuje.  

 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, logický a 

systematický, vycházející z právní úpravy de lege lata. Výklad 

se nezaměřuje jen na popis právní úpravy, případně její 

vysvětlení za použití pramenů, autor právní úpravu hodnotí a 

vytváří interpretační postupy i dává náměty de lege ferenda. 

Osobní přístup autora při hodnocení jednotlivých institutů a 

srovnávání s právní úpravou Spolkové republiky Německo je třeba 

jednoznačně hodnotit kladně.  

 

3. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní výklad problematiky. Autor prokázal 

schopnost vědecké analýzy tématu.  Jistým nedostatkem může být 

nižší míra skutečné komparace obou zemí.  

 

4. Celkové zhodnocení práce a klasifikace a práce 

Práce má velmi dobrou úroveň, je komplexní a svědčí o 

systematické i tvůrčí práci autora. Práci lze doporučit 

k obhajobě. V rámci obhajoby by autor měl posoudit, zda je 

zaměstnanec vždy v pozici slabší strany a dále zaujmout 

stanovisko k tvrzení,  zda déle trvající situace na trhu práce 

by neměla vést ke snížení míry ochrany zaměstnanců (situaci Covid 

19 nevyjímaje).   

 

 

V Praze dne 13.11. 2020 

 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 

 vedoucí práce  


