
Posudek k diplomové práci Daniela Marouška na téma

„Porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů 

vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci jako výpovědní 

důvod podle § 52 písm. g) zákoníku práce“

Autor si zvolil pro svoji práci klasické téma skončení 

pracovního poměru z důvodů spočívajících v zaviněném chování 

zaměstnance, které však doplnil o právní úpravu předmětného 

institutu v Irské republice a vzájemnému srovnání. Stále 

aktuální a náročné téma, které je předmětem neustálých 

legislativních změn, je jistě hodno zkoumání. Práce vyžaduje 

znalost národní právní úpravy obou zemí, včetně stěžejní 

judikatury a dále schopnost komparace obou úprav s cílem 

námětů de lege ferenda. 

Předložená práce sestává ze 102 stran textu včetně obsahu, 

úvodu a závěru, je doplněná dále seznamem použitých pramenů a 

resumé v anglickém jazyce. Práce obsahuje kromě úvodu a závěru 

tři základní části, které jsou dále členěny. První dvě části 

jsou věnovány popisu právní úpravy v každé ze zkoumaných zemí, 

část třetí se zabývá komparací. Práce vychází z výčtu 

povinností zaměstnance, jejichž porušení může vyústit 

k popisované skončení pracovního poměru. Vyústěním práce je

třetí komparační část práce, závěr již má pouze obecně 

rekapitulační povahu.

Dílčí hodnocení práce

1. Odborný význam práce

Jak je již výše uvedeno téma práce je stále aktuální, 

zejména v rovině komparace. Vzhledem k neopomenutelným

potřebám praxe je myšlenka jejího zpracování přínosná. Autor 

dává ucelený přehled zkoumané právní problematiky, vychází 



z dostatečného množství národních i irských pramenů, s nimiž

odborně pracuje.

2. Způsob zpracování 

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

z adekvátních pramenů. Vyzdvihnout je třeba primární vymezení 

povinností, stejně jako hloubka záběru právní úpravy Irské 

republiky.

3. Výsledky práce 

Práce přináší komplexní pohled do problematiky. Autor velmi 

podrobně líčí obecný stav této problematiky v ČR i v Irské 

republice. 

4. Celkové zhodnocení práce

Jak již bylo uvedeno, téma je velmi dobře a systematicky 

zpracované. Práce svědčí o důsledné a systematické i tvůrčí 

práci autora. Poznámkový aparát je výborně využíván, stejně 

jako prameny. K práci nemám výraznějších připomínek. Jediným 

nedostatkem je snad nesoulad části třetí a závěru práce, který 

po formální stránce snižuje její význam.

5. Klasifikace práce

Práci lze hodnotit známkou výborně. V rámci obhajoby by se 

autor měl zaměřit na doporučení specifik irské úpravy, která 

by byla z pohledu de lege ferenda inspirativní pro úpravu ČR. 

     

V Praze dne 12.9. 2012

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.

vedoucí práce 
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