
Zápis o obhajobě disertační práce
Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Tomáš Mls
Rok narození: 1978
Identifikační číslo studenta: 69289425

Typ studijního programu: doktorský
Studijní program: Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního

zabezpečení

Studijní obor: Teoretické právní vědy – Pracovní právo a právo sociálního
zabezpečení

Identifikační čísla studia: 394946

Název práce: Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele
Pracoviště práce: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Školitel: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Oponent(i): doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc.

doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.

Datum obhajoby: 18.03.2021 Místo obhajoby: Praha
Hlasování komise: prospěl/a: 4      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: Předsedkyně komise prof. Štangová přivítala přítomné členy komise
a konstatovala, že komise pro obhajobu disertační práce je
usnášeníschopná a zahájila obhajobu disertační práce Mgr. Tomáše
Mlse. Úvodem předsedkyně komise představila uchazeče přítomným
členům komise a konstatovala, že uchazeč splnil všechny podmínky
pro konání obhajoby disertační práce. Následně předsedkyně komise
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názvem "Rozvázání pracovního poměru ze strany zaměstnavatele".
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formy výpovědi z pracovního poměru. Uchazeč uvedl, že nedostatek
písemné formy stále vede ke zdánlivosti výpovědi. Závěrem uchazeč
uvedl, že se při procesu psaní práce se mnohé naučil a že doufá, že
získané dovednosti v budoucnu využije.
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