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1. Datum odevzdání práce: 13. listopadu 2012 

2. Rozsah práce: 74 stran, samotný text práce 58 stran 

3. Aktuálnost (novost) tématu: Flexibilita skončení pracovního poměru je neustále 

diskutováno při všech připracovaných změnách zákoníku práce, proto je toto téma 

velice aktuální.  

4. Náročnost tématu: 

o Teoretické znalosti – téma je středně náročné na teoretické znalosti, autorka 

prokázala dobrou orientaci a teoretické znalosti zvoleného tématu. 

o Vstupní údaje a jejich zpracování – při zpracování diplomové práce autorka 

pracovala s poměrně obsáhlým množstvím odborné české i zahraniční literatury 

včetně judikatury.  

o Použité metody – autorka zvolila klasickou metodu zpracování diplomové práce. 

5. Kritéria hodnocení práce 

o Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle (podat ucelený přehled o 

způsobech skončení pracovního poměru v českém a anglickém právu). 

o Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci samostatně, 

téma konzultovala opakovaně s vedoucí práce. 

o Logická stavba práce – předložená práce se dělí do tří částí, vyjma úvodu a 

závěru, dále obsahuje obligátní seznam literatury, seznam zkratek a resumé 

v anglickém jazyce. První část je věnována způsobům skončením pracovního 

poměru v českém pracovním právu. V druhé části autorka popisuje autorka 

skončení pracovního poměru v anglickém právu. Ve třetí uvádí nejvýznamnější 

rozdíly mezi českým a anglickým právem a zmiňuje výhody/nehody 

popisovaných úprav. Se zvoleným členěním lze souhlasit, rozsah jednotlivých 

kapitol je přiměřený, s výjimkou části třetí, která mohla být podrobnější. 

o Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a odkazuje 

na použité prameny způsobem v odborné literatuře obvyklým.  

o Hloubka provedené analýzy – autorka zanalyzovala téma diplomové práce 

vhodným způsobem a dochází k závěrům, ke kterým nejsou závažnější námitky.  

o Úprava práce – práce je standardně upravena. 

o Jazyková a stylistická úroveň – odpovídající s drobnými formulačními 

nepřesnostmi a interpunkčními chybami. 

6. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

zpracování diplomových prací. Autorka vhodně využila svůj zahraniční studijní pobyt. 



7. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě. 

Autorka ve své práci uvádí některé nepřesnosti: Na str. 17 píše autorka, že „dnem 

splatnosti je pak den, který konkrétní zaměstnavatel určil dle ustanovení § 141 odst. 3 

Zpr. Jedná se však o výplatní den. Kapitola 3.5.3 neuvádí možnost smluvní doložky 

odvolatelnosti, ačkoliv se nejedná o přímo o způsob skončení, je to jeden ze způsobů, 

jak zflexibilnit pracovní poměry vrcholových manažerů, který je v praxi poměrně 

často využíván. V kapitole 4 autorka nezmínila odstupné pro zaměstnance ve 

zvláštním režimu konta pracovní doby (marginální informace). Na str. 27 autorka 

nepřesně popisuje § 48 odst. 3 písm. c) zákoníku práce.  

. 

Při obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k následujícím otázkám a podnětům:  

a) Má institut pozastavení práce (suspension) nějaký ekvivalent v českém právu, 

případně kterému institutu českého pracovního práva podobá? 

b) Jaké jsou rozdíly v běhu výpovědní doby podle českého a anglického práva? 

c) Blíže vysvětlila svá tvrzení uvedená v posledním odstavci na str. 54. 

 

8. Dle mého názoru předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.  

9. Předběžně navrhuji hodnotit práci známkou velmi dobře. 

 

 

V Praze dne 23. prosince 2012 

 

 

JUDr. Eva Procházková, Ph.D. 

vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


