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1. V posuzované práci se diplomant zabývá důležitým a stále aktuálním tématem. Právní 

úprava skončení pracovního poměru patří mezi stěžejní otázky pracovního práva. Srovnání 

české a španělské právní úpravy je zajímavé a přínosné.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu diplomant prostudoval příslušnou českou i 

španělskou právní úpravu, odbornou literaturu a rovněž řadu dokumentů českého i 

španělského práva.  

 Pokud jde o metody využité při zpracování zvoleného tématu, vycházel autor 

především z metody deskripce a z metody komparativní i z metody analýzy a syntézy.  

 

3. Cíl práce – „srovnání české a španělské pracovněprávní úpravy zaměřené na skončení 

pracovního poměru a na specifika tohoto institutu v obou právních řádech, vycházejících jak 

z odlišného historického vývoje a právních tradic, tak z odlišného uspořádání systému práva 

v obou státech“ byl úspěšně naplněn.  

 Z úrovně textu je zřejmé, že diplomant přistoupil ke zpracování zvoleného tématu 

s velkým zájmem a náležitými znalostmi.  

 Systematické členění textu je vhodné – je rozdělen do úvodu, pěti kapitol a závěru, 

obsahuje též abstrakt v angličtině. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou 

vzájemně provázané, práce je přehledná. Autor vychází z odborné literatury časopisecké i 

knižní a z dalších informačních zdrojů českých i španělských. V textu s nimi dobře pracuje a 

řádně je cituje.  

 Diplomant se věnuje zvolenému tématu v širších souvislostech. Zabývá se hlavně 

jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru, ale pozornost do určité míry věnuje i 

dalším souvisejícím institutům pracovního práva – např. ochraně některých skupin 

zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. Zaměřuje se i na historický vývoj pracovního 

práva v obou zemích a na některé obecné otázky pracovního práva, zejména na pojetí a funkci 

pracovního práva.  

 Při komparaci právní úpravy české a španělské autor konstatuje, že sice existují 

některé rozdíly dané zejména historickými souvislostmi a také některými jinými problémy – 

např. vysokou migrací a vysokou nezaměstnaností ve Španělsku. Avšak některé instituty – 

např. hromadné propouštění – jsou díky členství obou zemí v Evropské unii upraveny 

v podstatě stejně. Úprava pracovněprávních vztahů se v obou zemích do značné míry 

přibližuje.  

 

4. Při zpracování zvoleného tématu diplomant vhodně využil poznatků získaných při 

studijním pobytu ve Španělsku v rámci programu Erasmus. Prokázal i velmi dobrou znalost 

španělštiny.  

 

5. V rámci diskuse při obhajobě diplomové práce se může diplomant zaměřit též na některá 

specifika španělské pracovněprávní úpravy, která ji odlišují od české úpravy.  



6. Předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a proto ji 

doporučuji k obhajobě.  

 

7. Posuzovaná práce je zdařilá, diplomant prokázal výborné znalosti zvoleného tématu.  
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