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1. Předložený elaborát je zpracován na  téma závažné a aktuální  z hlediska 

současné právní úpravy i jejích vývojových tendencí. 

 

2. Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci  v české i 

španělské právní úpravě v předmětné oblasti, v legislativě EU i v bohaté  judikatuře 

Nejvyššího soudu ČR.  

Při zpracování diplomové práce byly využity zejména metody analýzy, syntézy a 

komparace. 

 

3. Stanovený cíl „srovnat české a španělské pracovní právo především v oblasti 

skončení pracovního poměru i širších souvislostech““ se autorovi podařilo v rámci 

předloženého elaborátu splnit a téma velmi dobře zvládnout. 

Elaborát má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností 

jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané součásti. 

Autor vycházel z odpovídajícího  okruhu odborné literatury a z dalších zdrojů českých  

i zahraničních, které  cituje v souladu se stanovenou normou, z právních předpisů i 

vybrané judikatury a prokázal schopnost samostatné práce s uvedenými prameny. 

Elaborát  postihuje vývoj i platnou právní úpravu skončení pracovního poměru  

v českém a španělském právním řádu. Autor na základě jejich komparace 

upozorňuje na rozdíly i shodně upravené instituty a na proces postupného sbližování 

obou úprav, který bude pravděpodobně dále pokračovat. 

 Diplomant se  neomezuje pouze na  výklad jednotlivých ustanovení, ale  předkládá i 

vlastní názory na zkoumané otázky,  

Předmětnou problematiku autor prezentuje srozumitelně a na odpovídající 

stylistické úrovni. 

 



4. Předložený elaborát je  zpracován precizně a nevykazuje podstatnější obsahové 

nedostatky. Svědčí  o skutečném zájmu autora o zvolené téma i o velmi dobré 

znalosti právní úpravy  předmětné problematiky v obou zkoumaných státech.  

 

5. Navrhuji, aby diplomant v rámci diskuse při obhajobě  

- vysvětlil své tvrzení uváděné na s. 40 , které se  týká  možnosti zaměstnavatele 

zvolit místo okamžitého zrušení pracovního poměru výpověď, čímž „mu nenastane 

povinnost zaplatit zaměstnanci odstupné“, 

- pohovořil o odlišnostech vyskytujících se ve španělské právní úpravě skončení 

pracovního poměru. 

 

6. Celkově lze konstatovat, že předložená diplomová práce vyhovuje stanoveným 

kritériím, a je možno ji  doporučit  k obhajobě. 

 

7. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci stupněm výborně. 

 

  

  

 

 

 V Praze dne 23. 9.  2015                                             doc.JUDr. M.Vysokajová, CSc. 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 


