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1. V posuzované práci se diplomant zabývá výpovědí jakožto důležitým jednostranným 

právním jednáním směřujícím k rozvázání pracovního poměru. Činí tak v širším kontextu 

rozboru problematiky skončení pracovního poměru, která patří mezi nejvýznamnější otázky 

pracovního práva.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudoval diplomant zejména příslušnou 

právní úpravu, odbornou literaturu, bohatou soudní judikaturu vztahující se k tématu práce a 

další informační zdroje. Pokud jde o metody použité při zpracování tématu, vycházel autor 

především z metody deskripce a z metody analýzy a syntézy.  

K práci byl vygenerován dne 17. 6. 2016 Protokol o kontrole na plagiáty, podle něhož práce 

vykazuje podobnost se 181 dokumenty. Ve všech případech se jedná o podobnost menší než 

5%.  

 

3. Cíl práce – „rozebrat současnou právní úpravu výpovědi z pracovního poměru, poukázat na 

některé její diskutabilní oblasti a zaměřit se i na některé náměty de lege ferenda“ – byl 

komplexně a úspěšně naplněn. Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil ke zpracování 

zvoleného tématu s hlubokým zájmem a náležitými znalostmi.  

Systematické členění textu je vhodné, je rozdělen do úvodu, sedmi kapitol a závěru. 

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou vzájemně provázané, práce je přehledná. 

Diplomant vychází z dosti rozsáhlého okruhu odborné literatury časopisecké i knižní a 

z dalších informačních zdrojů. V textu s nimi uvážlivě pracuje a řádně je cituje.  

Autor se nejprve zabývá pojetím pracovního práva a jeho postavením v systému práva, 

v dalších dvou kapitolách pak právními skutečnostmi vedoucími ke skončení pracovního 

poměru a prameny pracovního práva vztahujícími se k výpovědi. Těžiště práce spočívá ve 

čtvrté, nejrozsáhlejší kapitole, v níž je rozebrána platná právní úprava výpovědi. V páté 



kapitole se autor zaměřil na problematiku neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí, 

v šesté kapitole podává výklad o odstupném a dalších povinnostech zaměstnavatele ve vztahu 

k výpovědi z pracovního poměru. V poslední kapitole se diplomant zamýšlí nad dalším 

vývojem právní úpravy výpovědi.  

V závěru diplomant uvádí, že právní úpravu výpovědi považuje v zásadě za vyhovující, přesto 

se domnívá, že některé z námětů de lege ferenda by mohly přispět zejména k odstranění 

některých aplikačních problémů. Cílem právní úpravy výpovědi by mělo – dle jeho názoru – 

být „najít kompromis mezi požadavky na liberalizaci a dostatečnou ochranu zaměstnanců 

v rámci tohoto důležitého pracovněprávního institutu. Dosažení tohoto cíle není snadné, je 

však třeba o jeho naplnění stále usilovat“. S těmito názory lze jistě souhlasit. 

Oceňuji skutečnost, že diplomant pouze nerozebírá platnou právní úpravu výpovědi, ale 

poukazuje i na některé aplikační problémy. Vychází zejména z příslušné soudní judikatury.  

 

4. V rámci diskuse při obhajobě by mohl diplomant uvést některé náměty de lege ferenda 

týkající se výpovědi.  

 

5. Závěrem konstatuji, že předložené práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani 

formální, je zdařilá – proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

6. Posuzovanou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  

 

 

 

V Praze dne 14. června 2016                Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

                                     vedoucí diplomové práce 


