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1. V posuzované práci se diplomantka zabývá velmi důležitým a stále aktuálním 

tématem. Problematika skončení pracovního poměru a ochrana zaměstnance, která je mu 

v této oblasti poskytována a která vyplývá ze stěžejní funkce pracovního práva – funkce 

ochranné – patří mezi nejvýznamnější otázky pracovního práva.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudovala diplomantka zejména 

příslušnou právní úpravu, odbornou literaturu, soudní judikaturu vztahující se k tématu práce 

a další informační zdroje.  

Pokud jde o metody použité při zpracování zvoleného tématu, vycházela autorka především 

z metody deskripce a z metody analýzy a syntézy.  

K práci byl vygenerován dne 22. 12. 2015 Protokol o kontrole na plagiáty, podle něhož práce 

vykazuje podobnost s 300 dokumenty. Ve všech případech se jedná o podobnost menší než 

5%.  

 

3. Cíl práce – „zhodnotit současnou českou právní úpravu skončení pracovního poměru, 

a to ve vztahu k ochraně zaměstnance, která je mu v této oblasti poskytována“ – byl 

komplexně a úspěšně naplněn. Z úrovně textu je zřejmé, že autorka přistoupila ke zpracování 

zvoleného tématu s velkým zájmem a náležitými znalostmi.   

Systematické členění textu je vhodné – je rozdělen do úvodu, 5 kapitol, z nichž všechny 

kromě první a poslední jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též resumé v češtině a 

v angličtině. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou vzájemně provázané, práce je 

přehledná. Diplomantka vychází z rozsáhlého okruhu odborné literatury časopisecké i knižní 

a z dalších informačních zdrojů. V textu s nimi uvážlivě pracuje a řádně je cituje.  

Autorka nejprve věnuje pozornost ochranné funkci pracovního práva. Těžiště práce 

spočívá ve 2. kapitole, která je nazvána „Primární ochrana zaměstnance při skončení 

pracovního poměru“. Jsou v ní rozebrána právní jednání směřující k rozvázání pracovního 



poměru, pozornost je věnována hlavně výpovědi. 3. kapitola je nazvána „Sekundární ochrana 

zaměstnance při skončení pracovního poměru“.  

Za primární ochranu zaměstnance při skončení pracovního poměru považuje autorka 

„ochranu, která je zaměstnanci poskytována při samotném ukončení pracovního poměru 

s ohledem na jednotlivé způsoby ukončení spočívající v právním jednání či právní události“ 

(str. 12). Za sekundární ochranu pak považuje „instituty, které chrání zaměstnance tím, že 

zabraňují skončení pracovního poměru a umožňují zaměstnanci dále setrvat ve svém 

zaměstnání, ačkoli práva a povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele se mohou výrazně 

změnit“ (str. 46). 4. kapitola je věnována nárokům vyplývajícím ze skončení pracovního 

poměru a 5. kapitola procesněprávní ochraně zaměstnance. V závěru autorka hodnotí právní 

úpravu zkoumané problematiky. Konstatuje, že je příliš ochranářská. Uvádí i dílčí náměty de 

lege ferenda týkající se výpovědní doby a odstupného. S jejím názorem, že „najít vhodnou 

míru ochrany zaměstnance, která by mu poskytla dostatečnou jistotu v rámci existujícího 

pracovněprávního vztahu, ale na druhou stranu neomezovala pohyb osob na pracovním trhu 

není vůbec snadné“, lze jistě souhlasit.  

Práci nelze vytknout závažnější chyby či nedostatky. Autorka se neomezuje na rozbor 

příslušné právní úpravy, ale poukazuje i na některé aplikační problémy – vychází především 

z příslušné soudní judikatury.  

Oceňuji skutečnost, že se diplomantka věnuje i aktuálním otázkám – např. institutu 

částečné nezaměstnanosti a příspěvku poskytovanému v době částečné nezaměstnanosti.  

 

4. V rámci diskuse při obhajobě by se mohla diplomantka zaměřit na náměty de lege 

ferenda uvedené v závěru práce. Mohla by též blíže vysvětlit svůj názor ze str. 25 související 

s ust. § 52 písm. e) zákoníku práce „…běžné nemoci a úrazy,… které jsou také důsledkem 

stárnutí zaměstnance.“  

 

5. Závěrem konstatuji, že předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na 

diplomové práce, je zdařilá, proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

6. Předloženou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně 

 

 

V Praze dne 17. ledna 2016         Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

         vedoucí diplomové práce 


