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1. Práce je zpracována na aktuální téma.

2. Autor vykazuje dobré teoretické znalosti.

     Vstupní údaje jsou účelně zpracovány.

       Při zpracování byly použity tyto metody: analyticko-syntetická, a maiori ad minus, 

systematická a teleologická.

       3. Vytčené cíle práce byly úspěšně splněny.

       Autor postupoval zcela samostatně.

       Práce vykazuje dobrou logickou stavbu.

       Autor čerpal z bohaté tuzemské literatury, internetových zdrojů a z judikatury českých 

soudů.

       Provedená analýza problematiky je dostatečně hluboká.

       Práce je systematicky vhodně uspořádána s dobrou úpravou.

       K práci je připojen seznam použité literatury (str. 58-59), judikatury (str. 60-61), zkratek 

(str. 62) a německého shrnutí (str. 63-64).

       Jazyková a stylistická úroveň práce je uspokojivá.

        4. Kladně lze hodnotit autorem podaný výklad jak teoretických poznatků, tak i 

praktických závěrů. 

       Mezi pozitiva lze též zařadit, že autor vhodně argumentuje příslušnými rozhodnutími čs. 

soudů, z nichž často vychází a na něž řádně odkazuje.

       K práci mám některé dílčí připomínky:

       Str. 14 shora – nepřesná dikce, že písemné sjednání zkušební doby „je vhodné“; 

       Str. 16 – věta „Je tak zohledněna zákonná podmínka…“ popírá předchozí větu;

       Str. 47 – co má autor na mysli slovy „Je-li smlouva neplatná pro nedostatek smlouvy,…? 

       Str. 50 – zákon přece umožňuje sjednat zvýšení základní částky odstupného dohodou 

subjektů; 

       Str. 56 – správně má věta znít: „…,než se jeden z účastníků jeho neplatnosti dovolá.“

       



       5. Při ústní obhajobě doporučuji blíže objasnit rozdíl mezi negotium nullum a non 

negotium (ke str. 10 a 22) a dále otázku uplatnění neplatnosti vzdání se vedoucího pracovního 

místa zaměstnancem (str. 40).

       6. Předložená diplomová práce splňuje veškeré požadavky na tyto práce kladené a proto ji 

doporučuji k obhajobě.

       7. Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře.
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                                                                                                  Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc.

                                                                                                     vedoucí diplomové práce




