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Předložený elaborát je zpracován na téma  aktuální a závažné z hlediska 

právní úpravy, její interpretace a aplikace , o čemž  mimo jiné svědčí i řada judikátů 

Nejvyššího soudu. 

 

 Text diplomové práce o  rozsahu 60 stran  je  (kromě úvodu a závěru) 

rozdělen do deseti kapitol dále  zpravidla podrobněji členěných. Úvodní kapitoly jsou 

věnovány obecným otázkám pojetí pracovního práva, jeho funkcím a vztahu k právu 

občanskému. Ve třetí kapitole je  vymezen  pojem pracovního poměru a  kapitola 

čtvrtá uvádí mezinárodní organizace a jejich stěžejní dokumenty týkající se  práv 

zaměstnanců v pracovním vztahu a  ochrany při jeho skončení. Stěžejní část 

diplomové práce  představují kapitoly 5. až 10. obsahující  analýzu jednotlivých 

způsobů skončení pracovního poměru,  v jejichž rámci se autor podrobně věnuje 

zejména právním úkonům, kterými je pracovní poměr rozvazován. Diplomant se  zde 

zabývá formálními i obsahovými náležitostmi těchto právních úkonů, upozorňuje na 

problémy vznikající při jejich využívání v praxi a v této souvislosti uvádí i právní 

úpravu  neplatného rozvázání pracovního poměru ze strany  zaměstnavatele a 

zaměstnance a nároků z něj vyplývajících.  V závěrečné desáté kapitole autor  

zmiňuje  povinností  zaměstnavatele při  skončení pracovního poměru, a to vyplacení 

odstupného, vydání potvrzení o zaměstnání a na žádost zaměstnance též 

pracovního posudku. V samotném závěru práce diplomant hodnotí platnou právní 

úpravu skončení pracovního poměru s důrazem na změny , k nimž došlo s účinností 

od 1.1.2012, stručně nastiňuje možnosti dalšího vývoje v této oblasti, upozorňuje na 

jeho rizika a formuluje i dílčí návrhy de lege ferenda. 

 

 Lze konstatovat, že záměr autora rozebrat právní úpravu jednotlivých způsobů 

skončení pracovního poměru v širším kontextu a poukázat na některé problémy 

spojené s její aplikací se  v rámci diplomové práce podařilo  splnit a téma obsahově 

vyčerpat.  



Z hlediska formálního se elaborát vyznačuje přehlednou strukturou s logickou 

provázaností jednotlivých částí. Autor vycházel z širšího  okruhu odborné literatury, 

kterou řádně cituje, a též z bohaté  judikatury Nejvyššího soudu.  

Také po stránce obsahové je elaborát zpracován velmi precizně a svědčí o 

výborné orientaci autora v předmětné problematice i  jejích širších souvislostech. 

Zejména je třeba ocenit vlastní názory autora včetně kritických připomínek k platné 

právní úpravě . Jeho argumentaci lze považovat za správnou a přesvědčivou.  

 

Celkově diplomovou práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji 

k obhajobě. 

 

 Navrhuji, aby  autor v rámci diskuse při obhajobě pohovořil o svých kritických 

výhradách  k výpovědnímu důvodu uvedenému v § 52 písm. h).. 
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