
Posudek k diplomové práci Michala Štanga na téma „Skončení 

pracovního poměru“ 

 

Autor si zvolil pro svoji práci klasické téma skončení 

pracovního poměru, které je však nadále jedním 

z nejaktuálnějších témat pracovního práva. Téma, jenž je 

předmětem neustálých legislativních změn, je tak jistě hodné 

bližšího a opakovaného zkoumání. Práce vyžaduje znalost 

národní právní úpravy, včetně stěžejní judikatury a dále 

schopnost její interpretace a aplikace s cílem námětů de lege 

ferenda.  

 

Předložená práce sestává ze 60 stran textu včetně obsahu, 

úvodu a závěru je doplněná dále seznamem použitých pramenů a 

zkratek a resumé v anglickém jazyce. Práce obsahuje kromě 

úvodu a závěru deset částí, které jsou dále členěny. Autor 

nejprve obecně vymezuje pojetí pracovního práva, jeho funkci a 

prameny. Dále se zabývá zásadami pracovního práva, vztahem 

k občanskému zákoníku a právními skutečnostmi, které mají vliv 

na skončení pracovního poměru. Hlavní části práce rozebírají 

jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru v právním řádu 

ČR, které následně doplňuje o následky jejich vad a povinností 

spojené s tímto skončením. Vyústěním práce je její obecně 

pojatý  závěr, která má hodnotící povahu s  náměty de lege 

ferenda. 

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno téma práce je stále aktuální, 

zejména v rovině právní interpretace a aplikace. Vzhledem k 

neopomenutelným potřebám praxe je myšlenka jejího zpracování 

přínosná. Autor dává ucelený přehled zkoumané právní 

problematiky, menší množství pramenů nahrazuje osobním 

pohledem na popisovanou problematiku.  

 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

z adekvátních pramenů, obohacený o četné individuální názory 

autora. Vyzdvihnout je třeba rámcový základ práce, která staví 

na aktuálních trendech v pracovním právu (flexicurita, 

soukromoprávní kodifikace), stejně jako na tradičních 

hodnotách a funkci tohoto právního odvětví.  

 

3. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní pohled do problematiky. Autor velmi 

podrobně líčí obecný stav této problematiky v ČR a podrobuje 

ji vlastnímu hodnocení. 

 

4. Celkové zhodnocení práce 



Jak již bylo uvedeno, téma je velmi dobře a systematicky 

zpracované. Práce svědčí o důsledné a systematické práci 

autora. K práci nemám výraznějších připomínek. Jediným 

nedostatkem je nižší míra práce s poznámkovým aparátem a 

celkově menší počet staťových pramenů.  

 

5. Klasifikace práce 

Práci lze hodnotit jako zdařilou, kterou lze jednoznačně 

doporučit k obhajobě.  V rámci obhajoby by autor měl odborně 

zhodnotit zavedení možnosti výpovědi ze strany zaměstnavatele  

bez udání do právního řádu ČR a to z pohledu jej aplikace de 

lege ferenda.  

      

V Praze dne 12.5. 2013 
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