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Posudek oponenta diplomové práce

Jméno diplomanta: Daniel Marušek

Téma a rozsah práce: Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se 

k zaměstnancem vykonávané práci jako výpovědní důvod podle § 52 písm. g) zákoníku 

práce, 106 stran

Datum odevzdání práce: 26. 6. 2012

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť se jedná o 

v současné době velmi diskutovanou problematiku v souvislosti s hranicemi sociálního 

státu a možnými formami flexibilizace českého pracovního práva. 

2. Náročnost tématu na:

- Teoretické znalosti – téma je velmi náročné na teoretické znalosti, autor tyto znalosti 

prokázal. Zejména vyzdvihuji snahu autora vypořádat se s komparativními 

teoretickými i praktickými problémy spojenými s porovnáváním českého a irského

pracovního práva.

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce

3. Kritéria hodnocení práce

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomant zpracoval práci samostatně, téma 

konzultoval opakovaně s vedoucí diplomové práce

- Logická stavba práce – diplomová práce je členěna kromě úvodu a závěru do tří

kapitol. První kapitola je věnována právní úpravě v České republice, druhá pojednává 

o irské úpravě, v třetí autor porovnává irskou a českou úpravu skončení pracovního 

poměru pro porušení pracovních povinností.

- Práce s literaturou, vč. citací – autor vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny
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- Hloubka provedené analýzy – autor analyzuje zvolené téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům. Velmi zajímavá je analýza irské úpravy.

- Úprava práce – práce je standardně upravena, pouze obsah trpí chybami v číslování

- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

zpracování diplomových prací. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – zásadních připomínek nemám. 

V práci postrádám hlubší zamyšlení nad jednotlivými ostatními výpovědními důvody 

(str. 29 a násl. diplomové práce). Autor podcenil závěr práce, jeho délka i obsah ani 

zdaleka nevystihují bohatost problémů, s nimiž se autor vypořádává ve vlastním textu 

práce.

Při obhajobě doporučuji, aby se autor vyjádřil k některé z následujících otázek: 

a) Význam vis maior při kvalifikaci porušení pracovní povinnosti?

b) Náměty de lege ferenda ke zlepšení české úpravy?

6. Doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě

7. Navržený klasifikační stupeň – výborně

V Praze dne 12.9.2012

JUDr. Martin Štefko, Ph.D.

oponent diplomové práce




