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1. Aktuálnost tématu: Práce je zpracována na stále aktuální téma. 

2. Náročnost tématu: Autor vykazuje výborné znalosti zkoumané problematiky, a to i 

v hlubších souvislostech. 

Při zpracování byly použity tyto metody: historicko-právní, analyticko-syntetická, 

systematická, teleologická a komparativní. 

3. Vytčené cíle práce (str. 73) byly beze zbytku splněny.  

Diplomant si zvolil rozbor výpovědi z pracovního poměru ve třech členských zemích EU, 

a sice na Slovensku (str. 10 – 29), v Anglii (str. 30 – 52) a Švédsku (str. 53 – 63). 

Autor postupoval samostatně se smyslem pro detail. 

Práce vykazuje velmi dobrou logickou stavbu. 

Autor se seznámil a využil tuzemskou i zahraniční odbornou literaturu, z níž řádně cituje, 

resp. na níž odkazuje (bohatý poznámkový aparát). 

Diplomant též hojně čerpal ze soudní judikatury, popřípadě i z internetových zdrojů. 

Provedená analýza problematiky je dostatečně hluboká. 

Práce je systematicky uspořádána s velmi dobrou úpravou. 

K práci je připojen seznam užitých zkratek (str. 70), chybí zkratky „ACAS“ (str. 40) a 

„TUPE“ (str. 44) a nepřesně je uvedena zkratka „TUL(C)R“ (str. 70), správně má být 

„TULR(C)A“ (str. 44); dále je připojen seznam použité literatury (str. 71 a 72), české 

resumé (str. 73) a anglický abstrakt (str. 74). 

Jazyková a stylistická úroveň práce je uspokojivá. V práci se však místy vyskytují 

slovakismy (např. str. 25, 30, 55, 61). 

4. Kladně lze hodnotit konstatování, že „v zájmu eliminace svévole zaměstnavatele 

zákonodárci ve zkoumaných právních řádech přistoupili k dodatečným požadavkům 

zaměstnavatele“ (viz str. 66). 



Pozitivní je též tvrzení autora, že v anglickém právu hlavními prameny práva jsou 

precedenty a legislativa; v důsledku historického vývoje se tak vyvinulo soudcovské právo 

upravující výpovědi a zákonná úprava, zejména v druhé polovině 20. století. Švédský 

systém je podle autora specifický silným postavením odborového hnutí a kolektivního 

vyjednávání. Kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy mají ve švédském pracovním 

právu nezastupitelné místo. 

V závěrečném shrnutí (str. 68 – 69) nalezneme i určité dílčí náměty de lege ferenda. 

Po formální stránce lze pouze vytknout místy neodstraněné překlepy (např. str. 34) nebo 

nepřesné uvádění Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů v poznámkách pod 

čarou (např. str. 28). 

5. Při ústní obhajobě doporučuji zaměřit se na výši odstupného (ke str. 23) a dále blíže 

pojednat o ochraně pracovníků při skončení pracovního poměru v evropském právu 

(ke str. 9). 

6. Předložená diplomová práce splňuje veškeré požadavky na tyto práce kladené. 

7. Navržený klasifikační stupeň: výborně. 
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