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Posudek 

oponenta k diplomové práci Petra Zábranského na téma „Výpověď z pracovního 

poměru z organizačních důvodů podle § 52 písm.a) až c) zákoníku práce“ 

________________________________________________________________ 

 

 Předložená práce, která mi byla odevzdána ke zpracování oponentského 

posudku v prosinci 2013, je systematicky rozčleněna do Úvodu, deseti částí 

(označenými body 1 až 10) a do závěru. Spolu se seznamem použitých zkratek, 

seznamem použité literatury a pramenů, názvem práce v anglickém jazyce, 

abstraktem v češtině a angličtině a klíčovými slovy má práce celkem 84 stran, 

formátovaných na 30 řádek. 

 Vybrané téma „Výpověď z pracovního poměru z organizačních důvodů 

podle § 52 písm.a) až c) zákoníku práce“ je poměrně často tématem 

diplomových prací, a to nejen proto, že se mu hojně věnuje literatura, ale také 

z důvodu, že je často frekventováno v právní a soudní praxi. Kvalitní zpracování 

takového tématu proto vyžaduje rozsáhlé znalosti občanského a pracovního 

práva, jakož i dobrou znalost judikatury soudů. I když je tomuto tématu 

věnována značná pozornost, neznamená to, že by každý další příspěvek nemohl 

být podnětný; naopak, tvůrčí  aplikace stále měnící se právní úpravy na 

rozvazování pracovního poměru se zaměstnance z organizačních důvodů je 

velice podnětná a obecně žádoucí. 

 V části označené bodem 1 autor vymezuje  pojem pracovněprávních 

vztahů a jejich druhy, část 2 se věnuje obecným otázkám skončení pracovního 

poměru, v části 3 se líčí výpověď z pracovního poměru „v obecných 

souvislostech“, část 4 obecně uvádí výpověď z pracovního poměru 

z organizačních důvodů, v části 5, 6 a 7 se vykládají výpověď z pracovního 

poměru podle § 52 písm.a), b) a c) zák. práce, v části 8 se řeší některé otázky 

související s výpovědí z pracovního poměru (odstupné, potvrzení o zaměstnání a 

pracovní posudek), část 9 je o hromadném propouštění a část 10 se věnuje 

neplatnosti rozvázání pracovního poměru v řízení před soudem. 

 Uvedené členění lze považovat za logické a účelně a je vhodným 

prostředím pro výklad jednotlivých právních institutů. 

V částech 1 až 4 autor poněkud ze široka objasňuje pojem a druhy 

pracovněprávních vztahů a obecné otázky skončení pracovního poměru a 

výpovědi z pracovních poměrů, aniž by výklad přesáhl zásadně informativní 

povahu. Jádro práce je obsaženo v částech 5, 6 a 7 a lze je hodnotit jednak jako 

shrnující dosavadní zásadní poznatky o rozvazování pracovního poměru 

z organizačních důvodů, jednak jako přínosné v začleňování novelizované 

právní úpravy do těchto institutů. Části 8 a 9 jen pro dokreslení problematiky 

hovoří o odstupném, potvrzení o zaměstnání, pracovním posudku a hromadném 

propouštění. V podobném duchu se nese také část 10, pojednávající o nárocích 

z neplatného rozvázání pracovního poměru. 

 Úprava práce a jazyková úroveň odpovídají všem požadavkům. 
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Diplomovou práci doporučuji ji k obhajobě s tím, že ji předběžně 

hodnotím jako „dobrou“. Při obhajobě by se diplomant měl zaměřit zejména na 

tyto otázky: 

 1)  následky vadného doručení výpovědi z pracovního poměru, 

2)  nadbytečnost zaměstnance jako důsledek organizační změny 

provedené zaměstnavatelem. 

 

 

V Praze dne 6. ledna 2014 

 

 

        JUDr. Ljubomír Drápal 

        Oponent 
 


