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

její praktické  aplikace , o čemž  mimo jiné svědčí i řada judikátů Nejvyššího soudu. 

 

 Text diplomové práce o  rozsahu 88 stran  je  (kromě úvodu a závěru) 

rozdělen do sedmi kapitol, z nichž tři jsou dále  podrobněji členěny. První z nich  se 

zabývá úlohou pracovního práva a jeho místem v právním řádu ČR.  

Druhá kapitola stručně nastiňuje vývoj právní regulace výkonu práce, úpravy 

pracovních vztahů a jednotlivých pracovněprávních institutů od starověku až po 

současnost.  

Navazující třetí kapitola pak souhrnně uvádí prameny platné právní úpravy 

pracovněprávních vztahů.  

Ve čtvrté části práce se autor nejprve věnuje  základním pracovněprávním 

vztahům a poté charakterizuje jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru. 

Pátá část představuje vzhledem k svému obsahu i rozsahu těžiště diplomové 

práce. Diplomant zde podrobně zkoumá hlavní povinnosti zaměstnavatele 

v souvislosti se skončením pracovního poměru. Největší pozornost věnuje institutu 

odstupného a poté se zabývá  právní úpravou potvrzení o zaměstnání, pracovního 

posudku a závěrem zmiňuje rovněž povinnost zaměstnavatele poskytnout 

zaměstnanci před skončením pracovního poměru pracovní volno k vyhledání nového 

zaměstnání. 

Příklad zahraniční právní úpravy  zařadil autor do kapitoly  šesté věnované 

povinnostem zaměstnavatele při skončení pracovního poměru dle slovenského 

zákoníku práce. 

Závěrečná sedmá kapitola uvádí změny vybraných pracovněprávních institutů, 

k nimž došlo v souvislosti s účinností nového občanského zákoníku a zákona č. 

303/2013 Sb. 

 



 Lze konstatovat, že zvolené téma, při jehož zpracování autor vycházel 

z adekvátního okruhu odborné literatury a vybraných judikátů Nejvyššího soudu, se 

v rámci předložené diplomové práce podařilo celkově splnit.  Předmětnou 

problematiku však autor zařadil do velmi širokých souvislostí,  které až nadbytečně 

překračují rámec tématu. 

Elaborát obsahuje všechny povinné součásti včetně cizojazyčného resumé a 

klíčových slov. Struktura práce se jeví jako přehledná, třídění subkapitoly 5.1  (5.1.1 

až 5.1.14) je však nadměrně podrobné.  

Po stránce obsahové  elaborát sice nevykazuje nedostatky zásadní povahy, 

ale řadu věcných nepřesností a neobratných formulací (s. 10 – ne málo často,  s. 19 

– práva se váží i na zaměstnance…, s. 20 – je zaměňován pojem platnosti a 

účinnosti kolektivní smlouvy, s.23 – nepřesné je tvrzení týkající se formy pracovní 

smlouvy, s. 44 – Zákonodárce nechal odstupné přiznat i zaměstnanci, kterému je 

ukončen pracovní poměr na základě dohody). Obsahově značně chaotická je 

kapitola třetí, kde autor v subkapitole 3.1 nazvané „Pracovněprávní předpisy“ 

nesystematicky uvádí Listinu základních práv a svobod, dokumenty mezinárodního 

práva, vnitrostátní předpisy a judikaturu Ústavního soudu.  

Z hlediska tématu je však zejména zarážející, proč diplomant  vůbec nezmínil 

jmenování jako způsob vzniku pracovního poměru a v této souvislosti i úpravu 

nároku na odstupné při odvolání z vedoucího pracovního místa. V subkapitole 5.1 byl 

v § 313 zcela opominut  odstavec druhý. Navrhuji proto, aby se autor k těmto 

otázkám podrobně vyjádřil v rámci diskuse při obhajobě. 

 

Je možno konstatovat, že  diplomová práce přes výše uvedené nedostatky 

celkově vyhovuje stanoveným požadavkům a je možno ji  doporučit  k obhajobě. 
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