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Předložený elaborát je zpracován na téma  aktuální a závažné z hlediska 

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

Nejvyššího soudu. 

 

 Text diplomové práce o  rozsahu 140 stran  je  (kromě úvodu a závěru) 

rozdělen do osmi kapitol dále  podrobněji členěných. První z nich se zabývá 

obecnými otázkami postavení pracovního práva, jeho funkcí a vztahem k právu 

občanskému.  

Druhá kapitola obsahuje rozbor právní úpravy způsobů skončení pracovního 

poměru s výjimkou výpovědi, jejíž podrobné analýze  jsou věnovány kapitoly 3. až  6. 

  Diplomant  v nich detailně zkoumá formální a obsahové náležitosti výpovědi,  

rozebírá jednotlivé výpovědní důvody, upozorňuje na problémy vznikající při jejich 

uplatňování v praxi, zabývá se institutem ochranné doby a v této souvislosti uvádí též 

právní úpravu  neplatného rozvázání pracovního poměru výpovědí, nároků z něj 

vyplývajících a povinnosti zaměstnavatele při skončení pracovního poměru. 

 Z hlediska obsahového se jako velmi přínosná jeví kapitola osmá, která uvádí 

komparaci právní úpravy výpovědi ve vybraných evropských státech (Německo, 

Rakousko, Slovensko). Některé prvky těchto právních úprav, které mohou být 

inspirativní z hlediska dalšího  vývoje české legislativy v této oblasti, autor využil 

v závěrečné osmé kapitole, kde spolu s hodnocením úpravy výpovědi de lege lata   

nastiňuje možnosti legislativních změn, a v této souvislosti  formuluje i vlastní dílčí 

návrhy de lege ferenda.  

 

 Lze konstatovat, že záměr autora analyzovat  současnou českou právní 

úpravu výpovědi včetně dosavadní judikatury a nastínit možné návrhy na její změny 

se v rámci diplomové práce podařilo  splnit a téma obsahově vyčerpat.  



Z hlediska formálního se elaborát vyznačuje přehlednou strukturou s logickou 

provázaností jednotlivých částí. Autor vycházel z širokého  okruhu odborné literatury 

české i zahraniční, kterou řádně cituje, a též z bohaté  judikatury Nejvyššího soudu.  

Také po stránce obsahové je elaborát zpracován  precizně a svědčí o velmi 

dobré orientaci autora v předmětné problematice i  jejích širších souvislostech, 

(jedinou drobnou nepřesností je tvrzení na.s. 115 týkající se povinnosti vrátit 

odstupné také v případě uzavření DPP).  Zejména je třeba ocenit vlastní názory 

autora včetně kritických připomínek k platné právní úpravě a návrhy  změn 

příslušných ustanovení..  

 

Celkově lze diplomovou práci hodnotit jako  velmi zdařilou a doporučit 

k obhajobě. 

 

 Navrhuji, aby  autor v rámci diskuse při obhajobě pohovořil o svých úvahách 

de lege ferenda týkajících se výpovědních důvodů.  

  

 

 

21..5  2015                                                        doc.JUDr. Margerita Vysokajová, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


