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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Jakkoliv se nejedná o téma vyznačující se „novostí“, jedná se o téma trvale aktuální, což 

bylo nedávno prokázáno i judikaturou vyšších soudů k problematice pojetí zdánlivosti 

právních jednání.  

 

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

metody 

Zvolené téma diplomové práce vykazuje vyšší míru náročnosti na znalost zkoumané 

materie v českém právním řádu i judikatuře, jakož i na orientaci v teoretickém diskurzu 

vedeném k této problematice.  

Potenciál, který v tomto ohledu zvolené téma skýtalo, diplomantka převážně využila.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Systematické členění práce je dobré.  

 

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

zpracován  

Cíl práce, který si diplomantka vytkla v jejím úvodu, byl předloženou prací převážně 

naplněn.    
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Viz výše. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka konzultovala, dílčím způsobem, práci 

s vedoucím diplomové práce, některé z jeho 

doporučení se snažila v práci zohlednit.  

Protokol o kontrole na plagiáty byl generován v SIS se 

zjištěnou nejvyšší dosaženou mírou podobnosti nižší 

než 5% (celkem u 608 dokumentů byly zjištěny prvky 

podobnosti nepřekračující shora uvedený rozsah).  

Při nahodilém podrobném bližším zkoumání některých 

děl (celkový rozsah protokolu činí 11162 stran textu) s 

nejvyššími identifikovanými prvky „shodnosti“ je 

zřejmé, že „indikované shodnosti“ jsou dány zejména 

citacemi či „transkripcemi“ právních předpisů apod.   

Vedoucí práce konstatuje, že mu nejsou známy žádné 

důvody, které by zakládaly pochybnosti o 

samostatnosti autorky při zpracování tématu. 

Logická stavba práce Stavba práce je logická. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomantka použila při zpracování tématu v zásadě 

reprezentativní vzorek tuzemské odborné literatury i 

judikatury vztahující se k dané oblasti. S ohledem na 

„výrazně“ národní charakter zvoleného tématu (pokud 



  

jde o analýzu platné právní úpravy i judikatury a jejího 

nedávného vývoje) je absence práce se zahraniční 

literaturou pochopitelná; komparaci s některou ze 

zahraničních právních úprav či doktrínou práce 

neobsahuje. 

K práci s literaturou nemám zásadnější výhrady (viz 

níže). 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je zpracována metodou deskriptivní a 

analytickou; hloubka provedené analýzy je v zásadě 

dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce je na dobré úrovni. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce, na čemž nic nemění ani 

ojedinělé nepřesnosti, např. „rozvázání pracovního 

poměru okamžitým zrušením ve zkušební době“ (str. 

45).  
 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

K práci lze formulovat tyto dílčí připomínky. 

Po stránce formální: 

- v některých případech převzala diplomantka – zřejmě z elektronických zdrojů – 

nesprávné označení autorství pasáží, které cituje, či na které odkazuje; tak např. tam, 

kde se v práci opakovaně objevuje odkaz na komentář BĚLINA, M., DRÁPAL, L. a 

kol. Zákoník práce. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2019, je autorství citovaných pasáží 

připisováno „autorské dvojici“ DRÁPAL, Ljubomír, NOVOTNÝ, Zdeněk, přičemž 

autorem citovaných pasáží je pouze první z uvedených autorů; také stránky uvedené u 

citátů nejsou stránkami, na kterých je citovaný text uveden, ale stránkami, na kterých je 

v tištěné verzi knihy uveden text komentovaného ustanovení zákona. Jedná se však o 

nepřesnosti omluvitelné při odkázanosti na el. zdroje v době současného obtížného 

přístupu do klasických knihoven a studoven.    

Po stránce obsahové: 

1) Pokud se např. v kapitole 2.1 diplomové práce autorka věnuje pojetí právního jednání, 

jeho zdánlivosti a možnosti „dodatečného vyjasnění“ z pohledu několika 

analyzovaných  (částečně si protiřečících) doktrinálních názorů představitelů 

civilistické právní vědy, bylo by obohacením práce, pokud by se pokusila závěry, ke 

kterým dochází více vztáhnou ke zvolenému tématu, resp. aplikovat je na příklady 

možných praktických situací spojených s rozvázání pracovního poměru ze strany 

zaměstnance.  

2) V návaznosti na shora uvedené je třeba diplomantce vytknout, že při pozornosti 

věnované výkladu právních jednání dle příslušných ustanovení ObčZ se autorka 

nezabývala též § 18 ZPr;  obdobné lze vztáhnou k § 1a ZPr a jeho úloze pro neplatnost 

pracovněprávních jednání. 

3) Jakkoliv v otázkách doručování předložená práce reflektuje změny, které přinesla 

novelizace zákoníku práce provedená zák. č. 285/2020 Sb., pak na str. 51 dipl. práce 

popisuje diplomantka problematiku běhu lhůt bez přihlédnutí ke změnám, které 

s účinností od 30.7. 2020 přinesla i do této oblasti shora uvedené novelizace.  

  



  

Při obhajobě diplomové práce by diplomantka mohla provést úvahy k problematice 

naznačené shora pod bodem 2).  

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.  

Navržený klasifikační stupeň Navržený klasifikační stupeň: přes shora uvedené 

výhrady (ještě – zejména s ohledem na náročnost 

tématu) velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 28.3.2021 

 

_________________________ 

  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  

    vedoucí diplomové práce 


