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1. Aktuálnost  (novost) tématu: Předložený elaborát je zpracován na  téma 

závažné a aktuální  z hlediska současné právní úpravy i jejích vývojových tendencí. 

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti -  Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou 

orientaci  v české  právní úpravě  i v bohaté  judikatuře Nejvyššího soudu ČR 

vztahující se ke zvolenému tématu. 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – Autorka  vycházela z širokého okruhu odborné 

literatury – z monografií i článku publikovaných v odborných periodikách. 

- Použité metody - Při zpracování diplomové práce byly využity zejména metody 

analýzy, syntézy a komparace. 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- Splnění cíle práce -- Stanovený cíl spočívající v kritickém zhodnocení současné 

české právní úpravy vztahující se k ochraně zaměstnance  při  skončení pracovního 

poměru a upozornění na některé aktuální problémy s tím související se autorce 

podařilo v rámci předloženého elaborátu splnit a téma velmi dobře zvládnout. 

- Logická stavba práce – Text elaborátu je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do pěti 

kapitol dále zpravidla podrobněji členěných. První z nich je věnována významu 

ochranné funkce pracovního práva. Druhá, nejrozsáhlejší a z hlediska obsahového 

nejvýznamnější kapitola, analyzuje právní úpravu jednotlivých způsobů skončení 

pracovního poměru s důrazem na ochranu zaměstnance v souvislosti s rozvázáním 

pracovního poměru výpovědí. Kapitola čtvrtá  je věnována plněním poskytovaným 

zaměstnanci a povinnostem zaměstnavatele v souvislosti se skončením pracovního 

poměru. Závěrečná kapitola se zabývá uplatněním neplatnosti rozvázání pracovního 

poměru soudní žalobou. 

Práce má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností 

jednotlivých částí. 



-Práce s literaturou – Použitou literaturu autorka cituje v souladu se stanovenou 

normou a prokázala schopnost samostatné práce s uvedenými prameny. 

-Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu – Diplomantka analyzuje 

předmětnou problematiku na dostatečné úrovni z hlediska právní úpravy i její 

aplikace v praxi. Celkový přístup svědčí o skutečném zájmu o zvolené téma. 

-Úprava práce – Práce je z hlediska formálního zpracována stanoveným způsobem a 

obsahuje všechny předepsané součásti. 

- Jazyková a stylistická úroveň – Elaborát má adekvátní stylistickou úroveň, 

neobsahuje nesrozumitelné či zavádějící formulace. 

4. Případné další vyjádření k práci - Předložený elaborát je  zpracován precizně a 

nevykazuje podstatnější obsahové nedostatky.  Pokud se v práci vyskytují, mají 

spíše povahu nepřesností: 

- s.41 – lhůty uvedené v § 58 se týkají nejen okamžitého zrušení pracovního poměru, 

ale též výpovědi dle § 52 písm.g) 

- s. 44 – nepřesný výklad  § 54 písm c) 

- s.47 odst. třetí – je zaměňován pojem platnosti a účinnosti kolektivní smlouvy 

- s.58 – chybné uvedení roku vydání nařízení vlády č. 590/2006 Sb., stejně jako 

v seznamu právních předpisů (s.71) a čísla zákona  435/2004 Sb. o zaměstnanosti a 

roku vydání vyhlášky č. 288/2003 Sb., která však již byla s účinností od 1.9.2015 

zrušena. 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě Navrhuji, aby diplomantka v 

rámci diskuse při obhajobě  blíže konkretizovala svůj návrh de lege ferenda týkající 

se dalšího výpovědního důvodu (s. 64 odst. první) 

6. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Celkově lze konstatovat, že 

předložená diplomová práce, vyhovuje stanoveným kritériím, a je možno ji  

doporučit k obhajobě. 

7. Navržený klasifikační stupeň: Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci 

stupněm výborně  až velmi dobře dle průběhu obhajoby. 

 

 V Praze dne 18.1.2016                                            doc.JUDr. M.Vysokajová, CSc. 

        oponent diplomové práce 

 

  

 



 

 

  

 

  

 

 


