
Oponentský posudek na disertační práci 

 

 

Disertant: JUDr. Tomáš Mls   

Školitel: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D. 

Oponent:  doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc. /Chvátalová/ 

 

Název práce: Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele 

 

 

Disertační práce se dotýká tématu, které je diskutováno v teorii i praxi a s ohledem na 

judikaturu soudů přináší neustále podněty k zamyšlení. K hlavním cílům, které lze vyvodit 

z úvodu (výslovně jsou sděleny v závěru), patří, kromě jiného, zkoumání problematických 

aspektů právní úpravy, judikatury a formulace dílčích návrhů de lege ferenda.   

 

Práce je členěna na obecnou a zvláštní část, obsahuje úvod, sedm kapitol, závěr, seznam 

zkratek, zdrojů a abstrakt. Kapitola první se stručně dotýká právní úpravy skončení pracovního 

poměru se zaměřením na jeho rozvázání dle českého práva. Související prameny práva 

Evropské unie (především vybrané směrnice) a prameny mezinárodního práva veřejného, např. 

vybrané úmluvy Rady Evropy a Mezinárodní organizace práce, nejsou, až na výjimku, 

zachyceny. Popisovány jsou některé rysy platné právní úpravy, což je činěno i prostřednictvím 

porovnání rozvázání pracovního poměru dle zákoníku práce a „ukončení“ smlouvy o dílo dle 

občanského zákoníku. Autor provádí vlastní třídění faktorů formulujících podobu platného 

práva ve sledované oblasti a vyslovuje názor, že rozvázání pracovního poměru není v teorii 

věnována potřebná pozornost. Teoretickému rozboru je nicméně nezbytné dát větší prostor 

(bylo by, mimo jiné, vhodné doplnit komplexnější popis právních skutečností ve vztahu ke 

skončení pracovního poměru; vlastní přístupy více podložit argumenty apod.) a na odborné 

zdroje by mělo bylo dostatečně pod čarou odkazováno, např. na monografie či odborné 

komentáře renomovaných autorů. 

 

Kapitola druhá pojednává o právní úpravě rozvázání pracovního poměru v Rakouské republice, 

Spolkové republice Německo a Slovenské republice. Stručně je vysvětlena podstata a 



s vybranými poznatky je dále pracováno. Shrnutí bylo dobře zvoleno, nedostatek představuje 

přílišná stručnost. Rozdělení textu četnými odrážkami, navíc různého typu, působí nejednotně.  

 

Kapitola třetí, nazvaná „Alternativní přístupy“, hovoří i o rozšíření výpovědních důvodů, je též 

formulována úvaha o jejich zrušení, což je s ohledem na navazující informace ve zvláštní části 

předčasné. Pro účely publikace disertační práce dávám proto ke zvážení, zda provést určité 

změny v systematice výkladu a kapitolu třetí s ohledem na obsah zapracovat do příslušných 

pasáží nebo zařadit jinam. 

 

Kapitola čtvrtá až šestá v rámci zvláštní části popisují podstatu jednotlivých způsobů rozvázání 

pracovního poměru, v případě výpovědi a okamžitého zrušení pracovního poměru rovněž 

detailně zkoumají důvody. Za přínosné považuji začlenění analýzy vybraných judikátů, 

zaujímání stanovisek k nim a zařazení návrhů de lege ferenda. 

 

Kapitola sedmá se soustředí na neplatnost rozvázání pracovního poměru a opět je doplněna 

náměty na změnu právní úpravy. Závěr shrnuje nejdůležitější myšlenky a návrhy.  

 

Určité nepřesnosti se nachází v odborné terminologii (např. ihned v úvodu se zřejmě omylem 

používá termín „právní skutečnost“ a „právní jednání“ tak, jako by se jednalo o rovnocenné 

pojmy) a dílčí nedostatky se vyskytují i z pohledu formální úpravy (odrážky, podtrhávání). 

Studie se opírá o monografie, učebnice, komentáře k zákonům, články v odborných časopisech, 

nálezy Ústavního soudu České republiky, rozsáhlou judikaturu zejména nejvyšších soudů a 

právní předpisy (v případě platného práva by bylo vhodné uvádět v seznamu zdrojů „ve znění 

pozdějších předpisů“). Na literaturu je odkazováno pod čarou málo. Kompletní seznam zdrojů 

je připojen na konci, bibliografická citace však není zcela správná (bez ISBN, ISSN aj.).  

 

Lze shrnout, že práce postrádá hlubší teoretický rozbor opřený o dostatečné průběžné odkazy 

na odborné zdroje. S ohledem na tento fakt chybí podrobná argumentace týkající se právní 

teorie. Nedostatek je kompenzován kvalitní prací s judikaturou. Disertant nepodává pouhý 

výčet relevantních rozsudků, ale poskytuje kvalifikovanou detailní analýzu. Výsledkem 

postupu je formulace možných úprav zákoníku práce de lege ferenda, jak bylo vytyčeno při 

stanovení cílů. Předností posuzovaného textu je tak poskytnutí četných námětů do diskuse pro 

účely legislativní a pro praxi.  

 



Disertační práci doporučuji k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertační 

práce. 
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