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Předložený elaborát je zpracován na téma 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 sedmi kapitol, z nichž tři jsou dále  podrobněji členěny. První z nich se 

podrobně zabývá vývojem právní regulace výkonu práce, úpravy pracovních vztahů a 

jednotlivých pracovněprávních institutů od starověku až po současnost. V druhé 

kapitole se autor nejprve obecně věnuje právním úkonům, jejich pojmovému 

vymezení, kritériím třídění, náležitostem a důsledkům jejich vad a poté se již 

zaměřuje na pracovní poměr a uvádí jeho pojmové vymezení a náležitosti. Třetí 

kapitola představuje obecný úvod k problematice rozvázání pracovního poměru na 

základě právních úkonů. Podrobnému rozboru dohody o rozvázání pracovního 

poměru, výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru a jeho zrušení ve 

zkušební době jsou věnovány zbývající kapitoly diplomové práce.  Autor se zabývá 

formálními i obsahovými náležitostmi uvedených právních úkonů, upozorňuje na 

problémy vznikající při jejich uplatňování v praxi a využívá zde též  bohaté  judikatury  

Nejvyššího soudu.  V závěru práce diplomant stručně  hodnotí platnou právní úpravu 

rozvázání pracovního poměru (s důrazem na změny , k nimž došlo s účinností od 

1.1.2012) a upozorňuje na problémy a nejčastější chyby vznikající při jejím 

uplatňování v praxi. 

 

 Lze konstatovat, že záměr autora podrobně rozebrat problematiku právních 

úkonů, kterými je rozvazován pracovní poměr,  upozornit na nedostatky platné právní 

úpravy a navrhnout dílčí změny, se v rámci předložené diplomové práce podařilo 

celkově splnit.  

Z hlediska formálního se elaborát vyznačuje přehlednou strukturou s logickou 

provázaností jednotlivých částí. Názvy některých subkapitol (např. 5.2.2.3, 5.2.2.6) 



však nejsou vhodně zvoleny. Autor vycházel z adekvátního  okruhu odborné 

literatury, kterou řádně cituje, a z judikatury Nejvyššího soudu.  

Také po stránce obsahové je elaborát zpracován na odpovídající úrovni a 

nevykazuje nedostatky zásadní povahy. Je však třeba konstatovat, že v textu se 

(kromě gramatických chyb)  vyskytuje i řada věcných nepřesností. Např. na s.22 - 

tvrzení týkající se platnosti pracovní smlouvy při nedodržení písemné formy, na s. 26 

a 27 je opakovaně uváděn nesprávný výraz nemocenská, text posledního odstavce 

na s. 28 lze vztáhnout pouze k výpovědi, popř. k dohodě, ale nikoliv ke všem úkonům 

rozvazujícím pracovní poměr, na s. 33-35 je střídavě používán pojem výpovědní 

doba a výpovědní lhůta,. Právní úprava doručování na s. 34 je uvedena neúplně a 

nepřesně, nař. vl, č. 290/1995 Sb. stále platí, neboť zákon č. 266/2006 Sb. dosud 

není účinný, na s. 47- nikoliv upozornění, ale výzva k odstranění neuspokojivých 

pracovních výsledků, na s. 53-54 je v téže souvislosti dvakrát uveden nesprávný 

výraz přesunout zaměstnance a nepřeřadit zaměstnance na vhodnou práci. 

Nesprávné je též tvrzení na s. 56 – zaměstnankyni, která čerpá mateřskou 

dovolenou, a zaměstnanci, který čerpá rodičovskou dovolenou v rozsahu 

odpovídajícím mateřské, nelze dát z důvodů pro okamžité zrušení pracovního 

poměru ani výpověď. 

 

Lze konstatovat, že diplomová práce však celkově vyhovuje stanoveným 

požadavkům a je možno ji  doporučit  k obhajobě. 

 

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

připomínkách  k platné právní úpravě uvedených v závěru.. 
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