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1. Aktuálnost tématu

Práce se zabývá klasickým tématem pracovního práva, které je však 

pojímáno z obecného pohledu právních skutečností – úkonů, které 

způsobují skončení pracovního poměru. Vzhledem k proběhnuvší 

koncepční změně teoretického vymezení pracovního práva, včetně 

vztahu k občanskému právu a speciálnímu vymezení neplatnosti 

právních úkonů se téma jeví velmi vhodně vybrané. 

2. Náročnost a povaha tématu

Při svém teoretickém pojetí se jedné o celkem obtížné téma, které 

musí reagovat na vztah zákonné úpravy  k občanskému zákoníku a 

dále na měnící se pohled na právní úkony, stejně jako na 

legislativní změny v pojetí jejich neplatnosti.

3. Hodnocení práce

Práce se skládá z šesti částí, úvodu a závěru. Autorka nejprve 

obecně vymezuje právní úkony v pracovním práci, zejména pak ty, 

které vedou ke skončení pracovního poměru. Další části jsou 

věnovány všem čtyřem právním úkonům, které vedou k rozvázání 

pracovního poměru. Dále je rozebíráno doručování právních úkonů a 

jejich neplatnost. Předložená práce má velmi dobrou úroveň, je 



komplexní a svědčí o systematické i tvůrčí práci autorky. Výklad 

je věcně dostatečný, komplexní, vycházející z dostupných 

odborných příspěvků k tématu. Nedostatkem práce jsou některá 

nepřesná až věcně nesprávná tvrzení (dohoda o rozvázání 

pracovního poměru a podpisy na téže listině). Velmi dobrá je 

naopak orientace autorky ve schvalované novelizaci zákoníku 

práce. Výrazným vlastním přínosem autorky je závěr práce, kde 

iniciativně hodnotí právní úpravu de lege ferenda a dospívá 

k vlastním řešením de lege ferenda, byť některá hodnocení autorky 

jsou odvážná (výpověď z důvodu pracovní neschopnosti).  

4. Další vyjádření k práci

Práce je dobře odborně provedena. Autorka shromáždila velké 

množství aktuálních pramenů k problematice. Poznámkový aparát je 

rovněž  dostatečně využíván. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě

V rámci obhajoby by autorka měla zaměřit na rozbor délky 

výpovědní doby a jejím možné vazby na dobu trvání pracovního 

poměru. 

6. Práce má velmi dobrou úroveň a lze ji ohodnotit známkou 

výborně až velmi dobře. 
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