
1 

 

Posudek oponenta k diplomové práci 
 

 
Jméno a příjmení diplomanta: Radim ŠULC 
 

Téma práce: Nároky z neplatného skončení pracovního poměru 
 

Rozsah práce: 118 688 znaků (včetně mezer), tj. 66 stran 
 

Datum odevzdání práce v tištěné/elektronické podobě: 5. 9. 2021  
 

1. Aktuálnost tématu 

Diplomant zvolil aktuální, velmi praktické a zajímavé téma a poukazuje na jeho četné 
problematické aspekty. 

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

Zpracování tématu vyžadovalo dobrou orientaci v obsahu příslušných právních norem 
z oblasti pracovního práva. Ke zpracování byly využity běžné metody pro tento druh 
prací, v daném případě vhodně zvolená metoda deskripční. 

3. Formální a systematické členění práce 

Elaborát je členěn do sedmi kapitol včetně úvodu a závěru, které jsou obsahově 
i rozsahově vyvážené. 

V úvodu autor seznamuje čtenáře s cíli svojí práce a poukazuje na aktuálnost tématu. 
V první kapitole se věnuje vymezení základních pojmů. Za těžiště práce lze považovat 
kapitoly druhou až pátou, v nichž autor nejprve rozebírá jednotlivé způsoby skončení 
pracovního poměru a poté vadám těchto právních jednání, v dalším textu se podrobněji 
věnuje možným nárokům z neplatného skončení pracovního poměru, a to jak po stránce 
hmotněprávní, tak po stránce procesní. Téma je uchopeno pragmaticky, věcně, z textu je 
patrná snaha o vyčerpání zvolené tematiky a podání komplexní informace, nechybí 
přiměřené množství odkazů na relevantní judikaturu. Autor projevuje snahu formulovat 
vlastní názory tam, kde to považuje za vhodné. V průběhu výkladu vznáší některé 
návrhy de lege ferenda. V závěrečné kapitole autor rekapituluje nabyté poznatky a 
sděluje svůj v zásadě pozitivní názor na podobu relevantní platné právní úpravy i na 
způsob, jakým je dotvářena v soudní praxi. 

4. Vyjádření k práci 

Diplomant prokázal schopnost zorientovat se ve zvolené problematice, absorbovat 
potřebné penzum relevantních odborných znalostí a s jejich využitím samostatně 
vymezit a tvůrčím způsobem řešit konkrétní teoretický a praktický problém v oboru. 
Výsledkem je vcelku srozumitelný materiál na přijatelné odborné úrovni. 

5. Kritéria hodnocení práce 

a. splnění cíle práce – cíl práce, jímž bylo „pojednat o struktuře a podmínkách 
vzniku nároků z neplatných skončení pracovních poměrů, osvětlit problematiku 
neplatnosti a zdánlivosti rozvázání pracovních poměrů, analyzovat judikaturu 
zejména ve vztahu k platnosti rozvázání pracovních poměrů“, se diplomantovi 
podařilo uspokojivě naplnit; 
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b. samostatnost při zpracování tématu včetně zhodnocení práce z hlediska 
plagiátorství – k práci byl vyhotoven protokol o vyhodnocení podobnosti 
závěrečné práce s jinými dokumenty o 10130 stranách. Práce vykazuje podobnost 
se 700 dokumenty, a to ve všech případech menší než 5 %. Oponentovi není 
známa žádná podobná práce; 

c. logická stavba práce – elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu 
s logickou provázaností jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané 
součásti; 

d. práce se zdroji (využití cizojazyčných zdrojů) včetně citací – autor zvolil 
pouze základní okruh české odborné literatury, nicméně při volbě takto 
významného tématu si lze představit širší okruh pramenů; zahraniční zdroje autor 
nevyužívá vůbec; 

e. hloubka provedené analýzy (ve vztahu k tématu) – hloubka provedené 
analýzy je přijatelná vzhledem k šíři zvolenému tématu i požadavkům kladeným 
na tento druh prací, předmětná problematika je prezentována srozumitelně, autor 
projevuje snahu používat odbornou terminologii, v čemž je většinou úspěšný; 
poznámkový aparát i množství použité judikatury je adekvátní rozsahu práce; 

f. úprava práce (text, grafy, tabulky) – z hlediska formální úpravy má práce 
dobrou úroveň; 

g. jazyková a stylistická úroveň – po stylistické i terminologické stránce je třeba 
vytknout velké množství pravopisných chyb, místy kusé, zkratkovité až hovorové 
vyjadřování, neobratné (tautologické) formulace či opakování totožných 
myšlenek, nevhodné uvozování vět či odstavců znakem „§“. V důsledku častého 
výskytu těchto jevů odborná úroveň textu zbytečně klesá, byť neobsahuje (až na 
výjimky) věcné chyby. Po této stránce nelze práci hodnotit jako zdařilou.  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Diplomant by při obhajobě mohl uvést na pravou míru formulaci uvedenou v poslední 
větě předposledního odstavce na str. 11 („Dle ustanovení § 53 odst. 2 ZP výpovědní doba 
neběží po dobu trvání ochranné doby, pokud zaměstnanec zaměstnavateli nesdělí, že na 
prodloužení výpovědní doby netrvá.“). Dále by se mohl vyjádřit k tomu, zda by doporučil 
zaměstnavateli, který má obavu, že pracovní poměr skončil neplatně, aby zaměstnanci 
dál platil mzdu, jak uvádí v druhém odstavci na str. 40, popř. zda existuje jiná cesta, jak 
se po uznání neplatnosti pracovního poměru vyhnout žalobě na náhradu mzdy. Dále by 
mohl navrhnout formulaci petitu žaloby v situaci uvedené v prvním odstavci na str. 42. 

a. doporučení/nedoporučení práce k obhajobě – práci lze doporučit k obhajobě, 
neboť splňuje předpoklady kladené na příslušný druh kvalifikační práce 
Právnickou fakultou Univerzity Karlovy; 

b. navržený klasifikační stupeň – velmi dobře, popř. dle výsledku ústní obhajoby. 

 
V Praze dne 17. září 2021 

 
 

JUDr. Roman Lang, Ph.D. 
oponent 


