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„Způsoby skončení pracovního poměru“ 

 

 

 Předložená práce o rozsahu 60 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu, obecné 

a zvláštní části, které jsou dále vnitřně členěny a závěru. Obsahuje též resumé v češtině a 

abstrakt v angličtině.  

 V obecné části diplomant nejprve vymezuje předmět pracovního práva, dále se zabývá 

funkcemi pracovního práva, základními zásadami skončení pracovního poměru v české právní 

úpravě a vlivem mezinárodního práva a práva Evropské unie na problematiku skončení 

pracovního poměru. Pozornost poté věnuje vztahu občanského práva a pracovního práva a 

prvkům a vzniku pracovního poměru.  

 Zvláštní část je věnována především rozboru právní úpravy jednotlivých způsobů 

skončení pracovního poměru, a to jak na základě právního jednání, tak na základě právní 

události a úředního rozhodnutí. Autor se zabývá rovněž otázkami souvisejícími bezprostředně 

se zvoleným tématem, zejména povinnostmi zaměstnavatele se skončením pracovního 

poměru a neplatným rozvázáním pracovního poměru.  

 V poměrně stručném závěru diplomant hodnotí právní úpravu skončení pracovního 

poměru včetně změn, které přinesla soukromoprávní rekodifikace s účinností od 1.1. 2014. 

Uvádí, že podle jeho názoru úprava skončení pracovního poměru v zákoníku práce je 

poměrně detailní a komplexní. Dle jeho názoru lze očekávat ještě další změny ve prospěch 

zaměstnavatelů vzhledem k ekonomické situaci ve světě, kdy se postupně hledají nové 

společensky přijatelné kompromisy a koncepce. S tímto názorem lze jistě souhlasit. 

 

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

jsou vzájemně provázané, práce je přehledná. Diplomant vychází z adekvátního množství 

odborné literatury časopisecké i knižní, kterou uvádí v seznamu použité literatury, v textu s ní 

uvážlivě pracuje a odkazuje na ni.  

 

 Zvolené téma je velmi aktuální a důležité. Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil 

k jeho zpracování s hlubokým zájmem a náležitými znalostmi. Neomezuje se pouze na rozbor 



platné právní úpravy skončení pracovního poměru, poukazuje i na některé aplikační 

problémy, vychází především z příslušné soudní judikatury.  

 Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální, je zdařilá. Účel práce – 

rozebrat problematiku skončení pracovního poměru v českém pracovním právu a upozornit na 

změny, ke kterým došlo od roku 2012 – byl komplexně a úspěšně naplněn.  

 

 Závěrem konstatuji, že posuzovaná práce plně odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

 

V Praze dne 12. září 2014          Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

                                                                                       vedoucí diplomové práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


