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     Předložená práce o rozsahu 69 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu, 

čtyř kapitol,  které jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též české resumé a 

anglický abstrakt. 

     Nejprve se diplomant velmi stručně věnuje mezinárodním a evropským 

dokumentům, v nichž je upravena výpověď, resp. skončení pracovního poměru. Ve 

druhé kapitole se zabývá právní úpravou skončení pracovního poměru a zejména 

výpovědi ve slovenském právu, ve třetí výpovědí v anglickém právu a ve čtvrté 

v právu švédském. V závěru autor provádí komparaci právní úpravy zkoumaných 

otázek v uvedených státech, oceňuje stabilitu švédské a anglické pracovněprávní 

úpravy, které se mění – jak konstatuje – pouze sporadicky. V obou těchto zemích je 

délka výpovědní doby odstupňována podle počtu let odpracovaných u 

zaměstnavatele. Pozitivně diplomant hodnotí rovněž anglický způsob řešení 

pracovněprávních sporů, zajímavý je výklad o úpravě nároků zaměstnance při 

nespravedlivé výpovědi. Autor uvádí, že slovenskému právnímu řádu by pomohl 

zákonem definovaný systém pořadí zaměstnanců při výpovědi z ekonomických 

důvodů, což by mohl při obhajobě rozvést. 

 

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují 

a jsou vzájemně provázány, práce je přehledná. Diplomant vychází z odborné 



literatury časopisecké i knižní, české i zahraniční, kterou uvádí v seznamu použité 

literatury, v textu s ní uvážlivě pracuje a odkazuje na ni. 

     Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil ke zpracování zvoleného tématu s 

velkým zájmem i náležitými znalostmi. Práci nelze vytknout závažnější nedostatky. 

Pozitivně je možno hodnotit práci autora s příslušnou soudní judikaturou.   

      Cíl práce - zkoumat jednotlivé právní řády tří vybraných členských států EU a 

jejich úpravu v otázce skončení pracovního poměru, zejména se zaměřením na 

výpověď - byl naplněn, práce je zdařilá. 

     K práci mám dvě připomínky. Jsem si vědoma toho, že autor se zaměřil na právní 

úpravu vybraných členských států EU, přesto se domnívám, že jako student české 

právnické fakulty měl provést alespoň dílčí srovnání i s českou právní úpravou 

výpovědi. Téma práce je ze soukromého práva, diplomant se však vůbec nezmiňuje o 

nové soukromoprávní úpravě, která je v ČR velmi aktuální. 

     Oceňuji, že autor napsal svou práci v češtině, zároveň však musím konstatovat, 

že v textu je řada slovakizmů, které měly být opraveny. Práci chybí důslednější 

závěrečná korektura, během níž měly být opraveny četné přepisy. 

 

     Závěrem konstatuji, že předložená práce splňuje požadavky stanovené pro 

diplomové práce a proto ji doporučuji k obhajobě.  
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