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Předložený elaborát je zpracován na téma závažné z hlediska právní úpravy, 

její interpretace a aplikace , o čemž  mimo jiné svědčí i řada judikátů Nejvyššího 

soudu. 

 

 Text diplomové práce o  rozsahu 60 stran  je  (kromě úvodu a závěru) 

rozdělen do dvou částí dále podrobněji členěných.  

První z nich ( obecná část ) obsahuje vymezení předmětu pracovního práva, 

jeho základní principy a funkce  a důležité dokumenty mezinárodního práva a 

legislativy EU vztahující se k tématu. Autor se dále v této části  zabývá vztahem 

občanského a pracovního práva a poté se již zaměřuje na pojem pracovního 

poměru, jeho jednotlivé prvky a stručně též nastiňuje právní úpravu jeho vzniku. 

Druhá ( zvláštní) část diplomové práce je věnována podrobné analýze platné 

právní úpravy skončení pracovního poměru na základě právního jednání, právní 

události a úředního rozhodnutí.   Autor se zde zabývá především formálními a 

obsahovými náležitostmi právních jednání, kterými je pracovní poměr rozvazován, 

porovnává jejich právní úpravu účinnou do konce roku 2013 a od 1.1.2014 a  využívá 

zde  i  bohaté  judikatury  Nejvyššího soudu.  Diplomant v této souvislosti  zmiňuje 

též příslušná ustanovení upravující  instituty související se skončením pracovního 

poměru, a to odstupné, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek.  Dále pak autor 

věnuje pozornost právní úpravě  neplatného rozvázání pracovního poměru ze strany  

zaměstnavatele a zaměstnance a nároků z něj vyplývajících a v závěru této části 

práce se pak zaměřuje též na  skončení pracovního poměru na základě právní 

události a úředního rozhodnutí.  

V samotném závěru práce autor hodnotí platnou právní úpravu skončení 

pracovního poměru s důrazem na změny , k nimž došlo v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva. 

 



 Lze konstatovat, že záměr autora rozebrat problematiku skončení pracovního 

poměru v českém pracovním právu a upozornit na změny, ke kterým došlo od roku 

2012 se  podařilo úspěšně  splnit a téma obsahově vyčerpat.  

 

Z hlediska formálního se diplomová práce vyznačuje přehlednou strukturou 

s logickou provázaností jednotlivých kapitol. Autor vycházel z širšího  okruhu odborné 

literatury, kterou řádně cituje, a z vybrané judikatury Nejvyššího soudu. Také po 

stránce obsahové je elaborát zpracován na velmi dobré úrovni a nevykazuje zásadní 

nedostatky. Pokud se zde vyskytují, mají spíše povahu drobných  nepřesností (např. 

s.43 – uváděná směrnice byla již nahrazena Směrnicí  Rady 98/59/ES, s. 47 odst. 

druhý –  povinnost vrácení odstupného není uváděna zcela přesně dle právní úpravy, 

s. 57 – pojem zelená karta se již neužívá; nyní se  označuje jako zaměstnanecká 

karta, nepřesná je též první věta v subkapitole 2.8.2).  

 

Celkově lze předloženou  diplomovou práci  hodnotit jako velmi zdařilou a doporučit  

k obhajobě.. 

 

 Navrhuji, aby  autor v rámci diskuse při obhajobě pohovořil o specifické úpravě 

rozvázání pracovního ,poměru v souvislosti s přechodem práv a povinností 

z pracovněprávních vztahů.. 

  

 

 

22.10.  2014                                                      Doc.JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


