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       Předsedající Prof. Bělina přivítal přítomné členy komise a seznámil je 

s uchazečkou. Poté doktorandka přednesla úvodní slovo a představila svou práci. 

Hovořila zejména o stávající právní úpravě, problémech v praxi a návrzích na 

zlepšení personální práce. Dále předložila návrhy de lege ferenda vyplývající 

z analýzy výpovědi a souvisejících institutů.   V závěru zmínila komparaci se 

slovenskou právní úpravou a úpravou komunitárního práva. 

 

       První oponentka doc. Štangová doporučila práci k obhajobě. Oponentka 

ocenila aktuální a významné téma. Konstatovala, že autorka prokázala 

schopnost používat základní metody vědecké práce, zejména metodu analýzy. 

Vytkla práci řadu dílčích nedostatků obsahového a formálního charakteru. 

Uváděla v posudku i při ústní obhajobě příklady nepřesností, zjednodušeného 

vyjádření a nevhodných výrazů, které se v práci objevily. Vytkla např. 

nepřesnosti v analýze úpravy zákazu dětské práce pro děti do 15 let, institutu 

odstupného, okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele  a 

dodání lékařského posudku. 

 

      Druhá oponentka JUDr. Brádlerová předložila kladný posudek. Požádala, 

aby  doktorandka vysvětlila nepřesné označení dokumentů a určité neobratné 

výrazy. Ocenila návrhy a doporučení de lege ferenda. Závěrem konstatovala, že 

doktorandka prokázala schopnost k samostatné tvůrčí činnosti. 

 

      Uchazečka reagovala na připomínky a dotazy oponentek. Vyjádřila se 

zejména k jednotlivým nepřesnostem. 

 

      Ve všeobecné rozpravě vystoupil doc. Pichrt (otázka k působnosti soudů 

v pracovněprávních vztazích, posuzování porušení pracovní kázně v případě 

pozdního příchodu a kouření), doc. Chvátalová (pochvala systematiku práce a 

pojednání o historickém vývoji),  Prof. Bělina (dotaz k mezinárodněprávní 



úpravě a subsidiaritě občanského práva) a doc. Vysokajová (ke zpracování 

práce). 

     

       V neveřejné části obhajoby proběhlo tajné hlasování s kladným výsledkem 

5/1. 

 

      Zapsala:    Alexandra Hochmanová 
 

 

 

 


