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

kterému je dlouhodobě věnována zvýšená pozornost nejen odbornou veřejností, ale i 

zaměstnavateli a zaměstnanci.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudovala diplomantka zejména příslušnou 

právní úpravu, odbornou literaturu, rovněž 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 komparace.  

 

3. Cíl práce – „podrobně popsat a rozebrat institut výpovědi v ČR a v Peru“ – byl naplněn. 

Z úrovně textu je zřejmé, že autorka přistoupila ke zpracování zvoleného tématu se zájmem i 

potřebnými znalostmi.  

Se systematickým členěním textu lze souhlasit – je rozdělen do 5 kapitol, z nichž všechny 

kromě poslední jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky 

navazují, práce je přehledná. Diplomantka vychází z dosti rozsáhlého okruhu odborné 

literatury knižní i časopisecké, české i peruánské a z dalších informačních zdrojů. V textu 

s nimi dobře pracuje a odkazuje na ně. První 2 kapitoly jsou věnovány pracovnímu poměru a 

výpovědi ze strany zaměstnavatele v ČR, 3. a 4. kapitola této problematice v právní úpravě 

peruánské. V 5. kapitole je provedeno srovnání obou právních úprav, autorka upozorňuje na 

jejich specifika. V závěru diplomantka doporučuje, abychom „nečerpali inspiraci pouze u 

států nám kulturně blízkých, jako jsou západní státy Evropské unie, ale i u států vzdálenějších, 

které v tomto případě reprezentuje Peru.“ 

 



Pozitivně hodnotím skutečnost, že diplomantka vhodně využila znalostí získaných během 

svého studijního pobytu na Universidad de Lima k napsání diplomové práce. Z textu je 

zřejmé, že se s peruánskou právní úpravou výpovědi dobře seznámila, k některým problémům 

zaujímá svá vlastní stanoviska.  

Předložená práce má v zásadě velmi dobrou úroveň, je však nutno konstatovat, že obsahuje i 

některé dílčí nedostatky způsobené např. poněkud méně vhodným stylistickým a formulačním 

vyjadřováním, které místy vede až k menší srozumitelnosti textu. Např. na str. 10 je uvedeno 

„V § 34 OZ se stanoví zákaz závislé práce nezletilých mladších patnácti let nebo nezletilých, 

kteří neukončili povinnou školní docházku (s výjimkou umělecké, kulturní, reklamní nebo 

sportovní činnosti, kterou vykonávat mohou za podmínek stanovených jiným právním 

předpisem).“ Na str. 35 autorka uvádí „Není tedy fakticky důležitý zánik konkrétní pozice, 

vliv nemá ani případné přejmenování postu, relevantním je skutečný absentující obsah práce 

vykonávaný daným zaměstnancem.“ Autorka někdy používá pro právnický text dosti 

neobvyklé výrazy – např. „na rozdíl od předešlé úpravy ctíme princip subsidiarity“ (str. 9), 

„opakovaný výskyt zaměstnance na pracovišti (str. 60).  

Autorka by se měla během obhajoby vyjádřit ke svému tvrzení ze str. 55 – „zákon č. 24514 

prezidenta Alana Garcii“ a k obsahu poznámky č. 117. Na str. 27 se diplomantka zmiňuje o 

„pracovněprávním poměru“, na str. 36 o tom, že „zákon č. 373/2011 Sb. obsahuje kapitolu“. 

Výklad autorky je místy neúplný – např. podává stručný výklad o poskytování odstupného při 

výpovědi z důvodu organizačních změn, ale nezmiňuje se o tom, že odstupné je poskytováno i 

v případě dalšího výpovědního důvodu.  

 

4. Při obhajobě by měla diplomantka vysvětlit uvedené připomínky.  

 

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

práce, proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

6. Za předpokladu, že diplomantka bude správně reagovat na připomínky uvedené v posudku, 

navrhuji klasifikovat předloženou práci stupněm velmi dobře.  

 

 

V Praze dne 8. 6. 2016         Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc. 

          oponent 


