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Předložená diplomová práce je členěna do úvodu, 10 částí (které jsou dále 

vhodně členěny do kapitol a podkapitol) a závěru, dále pak seznamu použitých 

zkratek, seznamu použité literatury a pramenů. K práci je též připojen abstrakt v 

anglickém a českém jazyce a seznam klíčových slov. Celkový rozsah předložené 

práce činí 84 stran textu. 

Zvolené téma diplomové práce lze označit za trvale aktuální jak z pohledu 

účastníků pracovního poměru, tak soudní praxe. Výpověď z tzv. organizačních 

důvodů patří k nejčastějším způsobům jednostranného rozvázání pracovního 

poměru ze strany zaměstnavatele; s těmito výpovědními důvody související 

problematika odstupného pak doznala v nedávné době - po mnoha letech 

ustálené úpravy – změn, spočívajících v tzv. odstupňování výše odstupného, 

tedy změn, po kterých teorie i praxe dlouho volala. Je tedy patrné, že diplomant 

si zvolil téma diplomové práce z oblasti, která v poslední době vykazuje 

vývojovou dynamiku.  

Po jazykové i stylistické stránce je práce zpracována na velmi dobré 

úrovni. Pokud se jedná o náročnost tématu na vstupní informace, lze téma 

označit za standardní. Diplomant pracoval s reprezentativním vzorkem odborné 

literatury vztahující se k danému tématu; kladně je třeba hodnotit zejména fakt, 

že pracoval s významnou množinou tuzemské judikatury, která se k danému 

tématu vztahuje.  

V práci lze zaznamenat drobnější nepřesnosti, které někdy vycházejí 

z určitého zjednodušujícího podání výkladu zkoumané problematiky, např. na 

str. 26 diplomové práce uvádí diplomant, že zásilka je pro zaměstnance, který 

není zastižen při doručování, uložena po dobu 10 dní, aniž by uváděl, že se 

jedná o (poněkud specificky) o dny pracovní.  

Mezi nedostatky předložené práce je možné zařadit skutečnost, že 

samotnému tématu diplomové práce v užším slova smyslu se diplomant věnuje 

v podstatě na stranách 34 diplomové až 62 práce. Zejména úvodní pasáže práce 

mají sice vztah k zvolenému tématu, jsou však pouze jeho širším rámcem; části 

vztahující se přímo k výpovědím podle „organizačních důvodů“ měly být 

propracovány do větší hloubky a měla jim být věnována větší pozornost. Další 

výtku lze, ve vztahu k předložené práci, směřovat na ne vždy dostatečné 

zohlednění změn právní úpravy vyvolaných rekodifikací soukromého práva. 

Jakkoliv diplomat odevzdal práci ještě v době před nabytím účinnosti nového 

občanského zákoníku, povýšilo by práci na vyšší úroveň, kdy by diplomant 



zvolené téma v práci nahlédl více i z pohledu právní úpravy NOZ, takto jako to 

dílčím způsobem učinil např. na str. 11 a 12 diplomové práce. 

Poměrně detailně se diplomant věnuje problematice neplatnosti 

pracovněprávních úkonů, resp. polemikám, která byly k tomuto tématu vedeny 

v nedávné době v odborné literatuře – i zde by však byl pohled prizmatem 

aplikace NOZ obohacením.  

Předloženou diplomovou práci považuji za vcelku zdařilou, splňujícím 

z obsahového hlediska nároky kladené na diplomové práce. Úpravu práce, její 

jazykovou úroveň, způsob práce s literaturou a citace považuji za vyhovující 

všem požadavkům a zvyklostem. 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s tím, že ji předběžně hodnotím 

známkou velmi dobře až dobře. Při obhajobě by se diplomant mohl zaměřit na 

následující otázky: 

a) zevrubně rozebrat problematiku přechodu práv a povinností při smrti 

fyzické osoby – zaměstnavatele 

b) zamyslet se nad aplikací ustanovení § 551 – 554 NOZ  (zdánlivé právní 

jednání) ve vztahu k §  50 odst.1 ZP a § 72 ZPr (ve znění po 1.1.2014). 
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