
Hodnocení diplomové práce 

Vojtěcha Remeně 

 

„Právní úkony směřující ke skončení pracovního poměru“  

 

Termín odevzdání: květen 2013 

 

                        Předložená práce o rozsahu 60 stran textu je systematicky rozdělena do 

úvodu, sedmi kapitol, z nichž 2., 5. a 6. jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též 

resumé v angličtině.  

 

                        Diplomant se nejprve zaměřuje na vývoj pracovního práva a dále na obecné 

otázky pracovního práva. Ve 3. kapitole charakterizuje jednotlivé právní úkony směřující ke 

skončení pracovního poměru a od 4. kapitoly rozebírá jejich právní úpravu. Největší 

pozornost věnuje výpovědi.  

                        V závěru autor především upozorňuje na neznalost pracovněprávních předpisů 

ze strany zaměstnavatelů i zaměstnanců a na snahu o jejich obcházení.  

 

                        Se systematickým členěním textu lze v zásadě souhlasit. Název 2. kapitoly 

„Náležitosti pracovněprávních úkonů a pracovního poměru“ považuji za nevhodný. Autor 

vychází z odborné literatury, kterou uvádí v seznamu použité literatury a v textu s ní pracuje.  

 

                        Zvolené téma je velmi aktuální a důležité, právní úpravy směřující ke skončení 

pracovního poměru patří k nejdůležitějším pracovněprávním úkonům. Je zřejmé, že autor 

přistoupil k jeho zpracování se zájmem i určitými znalostmi. Zároveň je však nutno 

konstatovat, že se nevyvaroval určitých nepřesností i chyb, které by měl vysvětlit během 

obhajoby. Pozitivně je možno hodnotit skutečnost, že upozorňuje na některé aplikační 

problémy, vychází z příslušné soudní judikatury.  

                        Výklad o právním postavení zaměstnavatele – právnické osoby na straně 18 je 

pouze dílčí. Na straně 24 postrádám zmínku o tom, že pracovní poměr je základní 

pracovněprávní vztah. Na straně 33 a násl. diplomant střídavě používá termín výpovědní doba 

a výpovědní lhůta. Výklad o doručování písemností na straně 34 je neúplný. 



                        Diplomant by měl vysvětlit větu na straně 37, kdy ve výkladu o ochranné době 

píše „V životě zaměstnance existují určité životní situace, kdy je pro stát sociálně nežádoucí, 

aby výpověď jinak opodstatněná byla platná.“ Na straně 44 je uvedeno, že nařízení vlády č. 

290/1995 Sb., bylo od 1. 1. 2013 zrušeno zákonem č. 266/2006 Sb. a dále bude veden seznam 

nemocí z povolání v tomto zákoně o úrazovém pojištění zaměstnanců. V závěru práce na 

straně 59 autor uvádí: „Pracovní právo je dynamicky se rozvíjející právní odvětví, které se již 

beze vší pochybnosti oddělilo od práva občanského.“ Na straně 54 je zmínka o nepřeřazení 

zaměstnance. Autor vůbec nevěnuje pozornost neplatnému rozvázání pracovního poměru.  

                        V textu je i řada stylistických chyb – např. na straně 3, 11, 52 a 59. Práci chybí 

důslednější závěrečná korektura. 

 

                        Cíl práce – podrobně rozebrat problematiku právních úkonů směřujících ke 

skončení pracovního poměru – je sice možno v zásadě považovat za splněný, práce má však 

pouze průměrnou úroveň.  

 

 

                        Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje základní požadavky kladené 

na diplomové práce, k obhajobě ji doporučuji.  

 

 

 

 

V Praze dne 27. 5. 2013                                                           Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

                                                                                                       vedoucí diplomové práce 

 


