
Oponentský posudek

na diplomovou práci Simony Homolkové

"Výpověď z pracovního poměru"

Předložená diplomová práce má 88 stran. 

Pokud se jedná o systém práce zvolený autorkou, je možno 

v zásadě se zvoleným systémem vyslovit souhlas.

Rovněž je třeba konstatovat, že téma zvolené autorkou je 

nepochybně tématem aktuálním, a to i v souvislosti s dalšími budoucími 

legislativními úpravami, např. i připravovaná novela Zákoníku práce 

počítá se změnami v této oblasti.

Diplomantka ve své práci prokazuje, že se blíže zajímá o danou 

tématiku a že s jejími problémy je dobře obeznámena. Práce je 

zpracována věcně správně a nemám k ní zásadní připomínky. Zvlášť 

pozitivně je třeba hodnotit skutečnost, že se autorka v rámci diplomové 

práce snaží i o stručný popis právní úpravy výpovědi v některých 

členských státech EU. Také práci diplomantky s judikaturou je namístě 

označit za velmi dobrou, i když by v této souvislosti mohla diplomantka 

při obhajobě diplomové práce blíže pojednat o „odstupňování“ intenzity 

závažnosti porušování předpisů vztahujících se k práci vykonávané 

zaměstnancem (pracovní kázně), např. ve vztahu ke kapitole 6.3.4 a 

6.4.4. diplomové práce. V souvislosti se závěrem podkapitoly 6.4.4. a 

navazující částí závěru diplomové práce uvedeného na str. 76 a 77 by se 

při obhajobě diplomové práce měla diplomantka blíže zamyslet nad 

navrhovanou úpravou výpovědních důvodů v projednávané novele 

zákoníku práce, a to i s ohledem na skutečnost, že její osobní názor na 

navrhované „doplnění“ výpovědních důvodů ze strany zaměstnavatele je 



v rozporu s převažujícím, spíše kritickým, názorem odborné veřejnosti na 

toto téma. 

Předloženou diplomovou práci předběžně hodnotím klasifikačním 

stupněm „výborně“. Při obhajobě, ke které diplomovou práci doporučuji, 

by bylo vhodné, aby se autorka dále zaměřila na zpřesnění tvrzení 

týkající se „ochrany“ člena odborového orgánu v případě výpovědi a dále 

by měla blíže rozvést pasáž, ve které pojednává o vztahu speciality 

ustanovení § 69 – 72 zákoníku práce k ostatním pracovněprávním 

předpisům. 

V Praze dne 19.8.2011 …………………………………. 

Prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.

                    oponent      




