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1. Aktuálnost tématu 

 

Téma rozvázání pracovního poměru je „stálicí“ pracovního práva a především judikatury. 

Lze se domnívat, že vzhledem ke stávající situaci a ekonomickým a sociálním důsledkům 

pandemie, bude téma rozvázání pracovního poměru a možné flexibilizace právní úpravy 

tohoto institutu dále diskutováno odbornou i laickou veřejností.  

 

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

metody 

 

Téma je středně náročné na teoretické znalosti, jež dizertant v podstatě ověřil.  

Po dohodě se školitelkou stěžejní částí své práce učinil analýzu vybrané judikatury. Tato 

analýza byla provedena ve značném detailu a do hloubky. Spatřuji v tom hlavní přínos 

předkládané práce.  

Jako vstupní údaje byly použity především vybrané judikáty.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Práce je členěna na obecnou a zvláštní část. Obecná část je poněkud stručnější, dizertant se 

po konzultaci se školitelkou zaměřil na analýzu platné právní úpravy skončení pracovního 

poměru a související judikatury.  

 

Obecná část kromě (sic) stručného úvodu (vzhledem k tomu, že se jedná o dizertační práci, 

mohl být tento býval pojat obšírněji), obsahuje kapitolu pojednávající o zahraničních 

právních úpravách. Autor zvolil rakouskou a německou právní úpravu a zmapoval platnou 

legislativu v oblasti skončení pracovního poměru. Zahraniční zkušenosti pak srovnal 

s platnou českou právní úpravou. Je třeba uvést, že i tato část dizertační práce je poněkud 

stručná, mohla bývala být rozsáhlejší.  

 



  

Stěžejní část práce tvoří analýza české judikatury v oblasti skončení pracovního poměru. 

Autor analyzuje judikaturu související s postupně diskutovanými instituty. Tato část jde 

dostatečně do hloubky, analyzuje části právní úpravy, doplňuje je vlastními názory autora i 

návrhy de lege ferenda. 

 

K formální úpravě práce nemám zvláštní výhrady. Práce trpí některými formálními 

nedostatky (např. nedůsledné používání kurzivy u latinských termínů), tyto lze nicméně 

odpustit a doporučit podrobnější korekturu před publikací dizertační práce. 

 

Na tomto místě bych ráda učinila poznámku k formální stránce procesu odevzdání 

předložené dizertační práce. Autor v práci uvádí, že rukopis byl uzavřen dne 16.2.2020. 

Práce však byla formálně odevzdána až 14.7.2020. Došlo k administrativnímu pochybení, 

kvůli kterému bylo třeba práci stáhnout a opět nahrát do ISu. Na tuto skutečnost byl dizertant 

upozorněn se značným časovým odstupem. Ve svém posudku tedy přihlížím k datu 

uvedenému jako uzavření rukopisu a pomíjím, že autor do něj nezahrnul novelu zákoníku 

práce č. 285/2020 Sb. 

 

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

 

Zamýšlený záměr práce, tedy analyzovat institut skončení pracovního poměru především 

z pohledu judikatury Nejvyššího soudu, byl zpracován odpovídajícím způsobem.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autor vytyčené cíle naplnil.  

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Dizertant práci zpracoval samostatně, práci diskutoval se 

školitelkou, se kterou rovněž bylo odsouhlaseno, že práce 

bude zaměřena především na analýzu české judikatury 

v oblasti skončení pracovního poměru.  

 

K práci byly vyhotoveny protokoly o podobnosti práce 

s jinými pracemi a dokumenty.  Dostupnými systémy je 

vykazována shodnost či 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.  

Logická stavba práce Logická stavba práce je vhodně zvolena, jednotlivé 

kapitoly jsou vzájemně provázány a navazují na sebe. 

Předložená práce tak působí uceleným dojmem.  

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autor využívá judikaturu vysokých soudů, ke které 

poskytuje vlastní analýzu.  



  

Dizertant pracuje standardně s odbornou literaturou, 

především s komentáři, což je dáno zvoleným tématem 

práce.  

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je zpracována deskriptivní, analytickou a 

komparativní metodou.  

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je standardní.  

Jazyková a stylistická úroveň Stylistická a gramatická úroveň práce je na dostatečné 

úrovni, bez připomínek.  

 

 

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

 

Předložená dizertační práce trpí místy některými obsahovými či formálními nedostatky. 

Některé pasáže bývaly mohly být obsáhlejší, celkově patří předložená dizertační práce k těm 

úspornějším a z hlediska teorie a doktríny zůstala poněkud na povrchu.  

Tento nedostatek lze nicméně, alespoň z části, připsat zvolenému tématu, které je ryze 

praktické a je přirozené, že autor čerpal především z komentářů a judikatury, kterou podrobně 

zanalyzoval. 

 

Předložená práce i přes některé nedostatky dle mého názoru splňuje požadavky kladené na 

zpracování dizertačních prací, je způsobilá k obhajobě, a proto ji k obhajobě také doporučuji.  

 

V průběhu obhajoby by se dizertant mohl vyjádřit k otázce, zda je dostatečná úprava skončení 

pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele a sociální ochrany 

zaměstnanců/nezaměstnaných v době, kdy budeme čelit bezprecedentní ekonomické krizi 

v důsledku Covidu 19.  

 

 

V Praze dne 5. ledna 2021 

 

 

 

 

prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph. D. 

školitelka 


