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1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, jedná se o jeden 

z institutů souvisejících se stárnutím české populace  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je náročné na teoretické znalosti, autorka tyto znalosti 

jednoznačně prokázala 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito více než 

dostačující množství odborné literatury a judikatury 

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci samostatně, téma 

konzultovala se mnou nekonzultovala  

- Logická stavba práce – diplomová práce je členěna kromě úvodu a závěru do 5 

kapitol. V rámci první kapitoly autorka detailně analyzuje klíčový pojem tématu 

diplomové práce, kterým je flexikurita. Následně se autorka věnuje flexikuritě v ČR a 

ve Švédsku. V posledních třech kapitolách se autorka podrobně zabývá úpravou 

skončení pracovního poměru v obou zemích, jakož jejich srovnáním. Tato struktura 

práce je plně vyhovující, úsporná a přitom stále přehledná a čtivá. 

- Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny i judikaturu 

- Hloubka provedené analýzy – autorka analyzuje zvolé téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům, práce snese srovnání s práci rigorózní 

- Úprava práce – práce je standardně upravena ve formě diplomové práce 



- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá 

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

zpracování diplomových prací. Informační systém mi neumožnil nahlédnout do 

protokolu o vyhodnocení podobnosti práce, a proto jsem nemohl zjistit, zda existuje 

podobná kvalifikační práce. Autorka dochází k podnětným závěrům, správně 

identifikuje problematická místa právní úpravy. Vyzdvihuji hloubku provedené 

analýzy, kde autorka jednoznačně zúročila též své znalosti v oboru. Bylo by vhodné 

hlavní teze práce shrnout do odborného článku a publikovat, aby získané poznatky 

byly sdíleny též se širší odbornou veřejností. 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadních připomínek. 

K těm dílčím uvádím, že diplomantka sice konstatuje problémy spojené s aplikací ust. 

§ 52 písm. d) zákoníku práce, nenabízí však žádné řešení (str. 48 diplomové práce). 

Dále postrádám hlubší vhled do relevantní švédské judikatury. Rád vyzdvihuji, že ač si 

autorka zvolila náročné téma z hlediska teoretických i praktických poznatků, zaujímá 

opakovaně k popisovaným problémům vlastní odůvodněný názor, čímž jen dále 

vyzdvihuje kvality této diplomové práce. 

Při obhajobě doporučuji, aby se autorka vyjádřila k některé z následujících otázek:  

a) Jakým způsobem může zaměstnavatel minimalizovat absenci závaznosti lékařského 

posudku poskytovatele pracovnělékařských služeb v případě, že směřuje k dání 

výpovědi dle ust. § 52 písm. d) zákoníku práce? 

b) Dle trestního řádu nabývá odsuzující rozsudek právní moci okamžikem, kdy proti 

němu není možné podat řádný opravný prostředek, tedy nikoliv stejně jako v civilním 

řízení. Co když však pravomocný rozsudek bude doručen obžalovanému teprve 

později? Je skutečně možné, aby pracovní poměr skončil dnem právní moci 

odsuzujícího rozsudku, aniž by se o tom obžalovaný dozvěděl (k tomu str. 65 

diplomové práce)? 

6. Doporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

7. Navržený klasifikační stupeň – výborně 

V Praze dne 30.5.2015 
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oponent diplomové práce 


