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1. Aktuálnost tématu 

 

Problematika rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele je trvale aktuálním 

tématem, jemuž je pravidelně věnována pozornost v kvalifikačních pracích, včetně prací 

disertačních.  

 

Jedná se o problematiku praktickou. Z hlediska aplikační praxe se jedná o téma přínosné.  

 

 

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

metody 

 

Pokud je materie analyzována do hloubky, je-li v podrobnostech studována judikatura, je-li 

studována i zahraniční právní úprava a jsou-li formulovány komplexní závěry, které jsou 

odpovídajícím způsobem argumentačně podpořeny, jde o téma náročné jak z hlediska 

předpokládaných teoretických znalostí a vstupních informací, tak z hlediska jeho zpracování 

a použitých metod.  

 

Nabízeného potenciálu autor s ohledem na typ kvalifikační práce v potřebné míře využil, 

byť je třeba podotknout, že jelikož se jedná o disertační práci, je míra využití potenciálu 

tématu spíše hraniční.  

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna na dva základní části (obecnou a zvláštní). Části se dále člení do kapitol 

osmi kapitol, včetně závěru.  

 

Není jasné, proč nemají jednotlivé části samostatné číslování kapitol.  

 

Jinak je však formální a systematické členění práce dobré.  

 

 

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

 

Autorovi se vytyčeného záměru podařilo, byť hraničně, dosáhnout.  

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor vytyčené cíle v nezbytné míře naplnil.  

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autor s oponentem práci a ani žádnou její část nikdy 

nediskutoval.  

 

K práci byly vyhotoveny protokoly o podobnosti práce 

s jinými pracemi a dokumenty.  Zpravidla je vykazována 

shodnost/podobnost s informačními zdroji, které 

odkazují na právní úpravu – v řadě případů se protokol 

odkazuje na dikci právních předpisů, které autor v práci 

cituje, resp. s nimiž autor v práci dále pracuje.  

 

Oponentovi je známo několik odborných publikací a 

kvalifikačních prací, které se věnují autorem zvolenému 

tématu. Žádná však není shodná a ani významně podobná 

s předloženou kvalifikační prací.  

 

Z uvedených důvodů oponent protokol o podobnosti dále 

nezkoumal.   

Logická stavba práce Logická stavba práce je dobrá.  

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

S ohledem na typ kvalifikační práce, zkoumanou materii 

a k ní se vztahující prameny, lze konstatovat, že autor 

využívá v dostatečné míře judikaturu vysokých soudů. 

V případě odborné literatury je však okruh využitých 

pramenů spíše pod úrovní daného typu kvalifikačních 

prací.  

 

S prameny autor v některých případech nepracuje 

správně.  

 

V případě kolektivních děl neodkazuje na autora pasáže, 

kterou cituje, resp. na níž se odkazuje. Nevyužívání 

poslední dostupná vydání odkazované literatury, což, 

není-li pro odlišný postup rozumný důvod, je základním 

pravidlem vědecké práce (viz například komentář 

k zákoníku práce Bělina, M., Drápal, L. a kol. od 

nakladatelství C. H. Beck).  

 

Nesprávně autor cituje důvodové zprávy k právním 

předpisům. 

 

V řadě případů autor toliko hovoří o publikaci (velký 

komentář atd.), uvádí text v kurzívě, konkrétní odkaz na 

danou publikaci a její příslušnou pasáž však schází.  

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je zpracována deskriptivní, analytickou a 

komparativní metodou.  



  

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je dostatečná.  

Jazyková a stylistická úroveň Stylistická a gramatická úroveň práce je spíše na nižší 

úrovni.  

 

 

6. Další připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

V prvé řadě je třeba poukázat na to, že autor uvádí jako den uzavření rukopisu 16. února 2020, 

kdežto práce byla odevzdána až v červenci roku 2020. U kvalifikačních prací platí základní 

pravidlo, že musí být aktuální ke dni odevzdání.  

 

Jedná se disertační práci, tedy nejvyšší z kvalifikačních prací nemající vědecko-pedagogickou 

povahu. S ohledem ke své povaze a k povaze doktorského studia by měla být obsahová stránka 

disertační práce mimořádně kvalitní a přínosná z hlediska dotčeného oboru. Mělo by se stát spíše 

nedopatřením, že se autor v práci mýlí v základních pojmech či teoretických konstrukcích.  

 

Autor předložené práce však, bohužel, na řadě míst uvedenému předpokladu nedostál. Práce na 

řadě míst vykazuje věcné chyby, pojmové nepřesnosti a nesprávnosti v základních teoretických 

kategoriích.  

 

Příkladem lze uvést následující:  

- str. 5 – autor hovoří o „právních skutečnostech a právním jednání“, zřejmě však míní 

„právní události a právní jednání“; 

- str. 7 – autor hovoří o „pozitivistickém přístupu“, zdá se však, že nesprávně vnímá rozdíl 

mezi pozitivismem a přirozenoprávním pojetím. Tento nespočívá v tom, že by v jednom 

případě šlo o to držet se slova zákona a ve druhém nikoli, nýbrž ve zdroji práva. Právní 

pozitivismus není synonymem právního textualismu, který má autor zřejmě na mysli. Toto 

teoretické pomýlení se v práci vyskytuje opakovaně; 

- str. 8 an. – velice povrchně a zkresleně vyznívá pojednání na str. 8 an., v němž se autor 

pokouší o vykreslení rozdílů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Autor se zjevně 

neopírá o žádnou analýzu. Pokladem jeho závěrů je pouze jeho dojem a přesvědčení. 

Pomíjí, že existují i zaměstnavatelé, kteří jsou právnickými osobami, příp. zaměstnavatelé, 

jejichž účelem není dosahování zisku atd.; 

- str. 12 an. – autor v rámci předpokládaného srovnání pomíjí základní koncepční 

východisko občanského zákoníku, kterým je ochrana slabší strany, stejně tak jako právní 

úpravu ochrany spotřebitele; 

- str. 14 – v případě písemného zrušení ve zkušební době nelze hovořit o tom, že se jedná o 

„neformalizované“ rozvázání pracovního poměru; 

- str. 19 – autor pomíjí, že v některých případech je důvodem poskytnutí ochrany ust. § 53 

ZPr také výkon společensky prospěšné funkce; 

- str. 20 – závěr autora k usnesení Ústavního soudu České republiky pomíjí rozdílnou míru 

závaznosti názorů vyslovených v usneseních a nálezech jmenovaného soudu; 

- str. 57 – výpočet důvodů pro skončení pracovního poměru výpovědí není komplexní, když 

nejsou vypočteny všechny důvody pro okamžité zrušení pracovního poměru;  

- str. 69 – pojednání o skončení pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky je 

nepřesné; 

- str. 97 – názory k povaze zrušení pracovního poměru ve zkušební době se neopírají o 

odpovídající zdůvodnění; 

- str. 100 – neúplný je výklad k počítání času, když se u lhůt nereflektuje ust. § 607 ObčZ; 



  

- str. 105 a 113 – autor pomíjí změnu právní úpravy, která byla navozena novelou zákoníku 

práce, konkrétně zákonem č. 285/2020 Sb.; 

- str. 129 a 130 – autor pomíjí povahu náhrady mzdy nebo platu náležící zaměstnanci při 

neplatném skončení pracovního poměru, včetně podmínek, za kterých se náhrada přiznává. 

Žaloba na náhradu mzdy nebo platu podaná současně s žalobou o určení neplatnosti 

skončení pracovního poměru nemůže být úspěšná; 

- str. 130 – není zřejmé, proč autor navrhuje změnu obecného právního předpisu a nikoli 

zákoníku práce. 

 

Obecnou připomínkou k práci jako takové je dále nedostatečné zdůvodnění (zejména 

přesvědčivými argumenty stavícími na odpovídajícím teoretickém základě) některých autorových 

názorů, zejména v případech, kdy rozporuje doktrinální názory. Stejné platí například ve vztahu 

k úvahám de lege ferenda (například ve směru k okamžitému zrušení pracovního poměru).  

 

Hodnoceno z druhé strany, autor předpokládá široce pojaté pojednání týkající se judikatury 

zejména Nejvyššího soudu České republiky, které lze považovat za přínosné. Tento aspekt, byť 

velice hraničně, vyvažuje vytknuté nedostatky a ještě umožňuje připustit práci k obhajobě. 

Podmínkou úspěšné obhajoby jsou však komplexní a úplné odpovědi na následně položené otázky.  

 

Při ústní obhajobě se autor vyjádří k těmto otázkám: 

1) Je dle autora právní úprava skončení pracovního poměru dostatečná z hlediska možností 

nabízených stávající právní úpravou trestního práva procesního? Pokud nikoli, autor uvede 

náměty úpravy de lege ferenda. 

 

2) Jaký je v kontextu judikatury Nejvyššího soudu České republiky dle autora důsledek 

nedodržení písemné formy jednostranného rozvázání pracovního poměru?  

 

V Praze dne 4. ledna 2021 

Doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 

oponent 


