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     Předložená práce o rozsahu 88 stran textu je systematicky rozčleněna do úvodu, 

sedmi kapitol, z nichž třetí až pátá jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též 

abstrakt v angličtině. 

 

     Diplomant se nejprve zaměřuje na obecné otázky - na pojetí a vývoj pracovního 

práva a dále na jeho prameny. Ve čtvrté kapitole věnuje pozornost základním 

institutům pracovního práva vztahujícím se ke zpracovávanému tématu. Těžiště 

práce spočívá v páté, nejrozsáhlejší kapitole, v níž je rozebrána právní úprava 

povinností zaměstnavatele při skončení pracovního poměru, autor se zabývá 

především odstupným a dále i potvrzením o zaměstnání, posudkem o pracovní 

činnosti a povinností zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno. V šesté 

kapitole je podán výklad o právní úpravě povinností zaměstnavatele při skončení 

pracovního poměru ve Slovenské republice. V poslední kapitole jsou charakterizovány 

změny, které do zkoumané problematiky přináší s účinností od 1. 1. 2014 nová 

soukromoprávní úprava. 

      V závěru autor zdůrazňuje, že za období posledních 25 let prošlo české pracovní 

právo velkými změnami. Shrnuje a hodnotí právní úpravu povinností zaměstnavatele 

při skončení pracovního poměru a v obecné rovině uvádí i dílčí náměty de lege 

ferenda.  

 

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

a jsou vzájemně provázané, práce je přehledná. Autor vychází z odborné literatury, 

kterou uvádí v seznamu použité literatury, v textu s ní pracuje a odkazuje na ni.  

 



     Zvolené téma je aktuální a velice důležité z hlediska teorie i praxe pracovního 

práva. Z úrovně textu je zřejmé, že diplomant přistoupil k jeho zpracování se zájmem 

i náležitými znalostmi, rozebírá je ve velmi širokých souvislostech. 

 

     Práci nelze vytknout závažné nedostatky věcné ani formální, obsahuje však 

některé dílčí nepřesnosti věcné – např. ve výkladu o kolektivní smlouvě zaměňuje 

autor platnost a účinnost (str. 20) a také neobratná vyjádření – např. ne málo často 

(str. 10).  

 Oceňuji skutečnost, že se diplomant nezaměřuje pouze na rozbor platné 

právní úpravy povinností zaměstnavatele při skončení pracovního poměru, ale 

poukazuje i na aplikační problémy, vychází zejména z příslušné soudní judikatury. 

Pozornost věnuje i dokumentům Organizace spojených národů, Mezinárodní 

organizace práce a Rady Evropy, které se vztahují ke zvolenému tématu. Zabývá se 

rovněž dokumenty primárního a sekundárního práva Evropské unie. Zvolené téma 

bylo zpracováno komplexně. 

      

     Závěrem konstatuji, že posuzovaná práce splňuje požadavky kladené na 

diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 
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