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Posudek konzultanta k diplomové práci 
 
 
Jméno a příjmení diplomantky: Michaela Vlčková 
 
Název práce: Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v komparaci 
s příslušnou právní úpravou v Peru 
 
Datum odevzdání práce v listinné podobě: 12. dubna 2016. Elektronicky byla práce odevzdána 
dne 12. dubna 2016. 
 
V této souvislosti lze podotknout, že při datu odevzdání práce 12. dubna 2016 lze jen těžko 
rozumět odkazování se diplomantky na to, že práce vychází z právního stavu účinného ke dni  
1. ledna 2016. 
 
 

Konzultace 
 
Diplomantka práci s vedoucím konzultovala. Některé vedoucím vznesené připomínky a podněty 
diplomantka v textu předkládané práce reflektovala.  
 
 

Podobnost práce s jinými dokumenty 
 
K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné práce s jinými dokumenty  
v rozsahu 1 strany. Dle protokolu práce nevykazuje podobnost s žádným dokumentem.  
 
Konzultantovi není známa žádná podobná práce.  
 
 

Ke struktuře práce, k její logické stavbě, k obsahu a ke zvolenému tématu 
 
Práce se sestává, včetně úvodu a závěru, resumé a seznamu literatury, celkem z 84 stran.  Samotný 
text práce má 67 stran. Práce tudíž splňuje minimální požadavky předepsané pro tento druh 
kvalifikačních praxí předpisy Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, resp. Univerzity 
Karlovy v Praze. 
 
Práce je rozdělena do pěti kapitol, které na sebe vzájemně navazují.  
 
V prvé kapitole se autorka zaměřuje na pojem pracovního poměru a v obecné rovině pojednává  
o skončení pracovního poměru. Druhá kapitola se zaměřuje na skončení pracovního poměru 
výpovědí v právním řádu České republiky. Následující dvě kapitoly (kapitola 3 a 4), které by měly 
být stěžejní v rámci předložené práce, jsou věnovány skončení pracovního poměru výpovědí 
v právním řádu Peru. V závěrečné kapitole (kapitola 5) autorka provádí srovnání právních úpravy 
skončení pracovního poměru výpovědí v právním řádu České republiky a Peru a v této souvislosti 
formuluje úvahy de lege ferenda.  
 
Zvolené téma, tedy skončení pracovního poměru výpovědí v České republice ve srovnání se 
zahraniční právní úpravou, je a pravděpodobně vždy bude aktuální – srovnání přináší možné úvahy 
stran zlepšení zdejší právní úpravy. Jedná se však o téma značně široké (pravděpodobně by bylo 
vhodnější se věnovat jen vybraným aspektům dané problematiky), jehož komplexní zpracování by 
si vyžádalo větší prostor, nežli je ten, který je obvyklý při zpracování diplomových prací.  
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Práci lze mít s přihlédnutím k rozsahu a vymezenému předmětu zkoumání za odpovídajícím 
způsobem rozčleněnu.  
 
Logická stavba práce je v základu dobrá 
  
Lze mít za to, že cíle vymezené diplomantkou úvodem práce se jí relativně podařilo naplnit.  
 
Při šíři tématu je složité udržet konzistentnost výkladu, vyvarovat se obecnosti či nevyváženosti 
textu, kdy se autor více věnuje jedné problematice a druhou, neméně závažnou, pojednává pouze 
povrchně. Autorce se naplnění těchto cílů zcela nepodařilo – práce je v některých částech popisná, 
právní úprava je pojednávána v mnohém povšechně, výklad není místy plynulý a konzistentní.  
 

 
K jazykové úrovni, k použitým metodám zpracování a k práci s literaturou 

 
Práce je sepsána v českém jazyce.  
 
Diplomantka v řadě případů nerespektuje, že odstavec textu má představovat ucelený logický celek 
- autorka občasně neodděluje odstavce, byť to obsahová skladba textu přímo nabízí. 
 
Po jazykové stránce lze práci hodnotit jako zdařilou.  
 
Práce je zpracována běžnými metodami pro tento druh prací. Převažuje deskriptivní metoda. 
 
Práce byla zpracována za užití přiměřeného okruhu pramenů.  
 
Výhradu lze mít k práci diplomantky s literaturou. Autorka v případě některých autorských 
kolektivů (například Hůrka, P. a kol. Pracovní právo. 2. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2015) neodkazuje 
na autora pasáže, se kterou se ztotožňuje, nebo kterého cituje. 
 
 
 Připomínky k obsahové stránce práce 
 
K práci lze formulovat v základu zejména tyto výhrady a připomínky.  

- nelze se zcela ztotožnit s tvrzením na str. 9 předložené práce, kde autorka konstatuje, že 
hlavními prameny v oblasti kolektivního pracovního práva jsou kolektivní smlouvy; 

- nepřípadně působí konstatování na str. 11, dle kterého „Jmenováním na vedoucí pracovní místo 
se zakládá pracovní poměr v případech stanovených zvláštním právním předpisem“ – takové 
konstatování je namístě pouze v textu právního předpisu, v práci působí nesrozumitelně; 

- v kontextu ust. § 1740 odst. 2 ObčZ není přesné tvrzení na str. 14 o odmítnutí nabídky při 
odpovědi s dodatkem atd.; 

- na str. 15 a 16 autorka 2x pojednává o lhůtách k uplatnění důvodu pro skončení pracovního 
poměru okamžitým zrušením pracovního poměru; 

- nesystematické je zařazení bodu „Hromadné propouštění“ na str. 17 – hromadné propouštění 
není zvláštním způsobem skončení pracovního poměru, tato právní úprava může mít vliv 
toliko na běh výpovědní doby a okamžik skončení pracovního poměru; 

- na str. 25 schází v rámci výkladu o běhu výpovědní doby odkaz na právní úpravu 
hromadného propouštění; 

- nepřesné je konstatování na str. 26 ve směru k formě výpovědi – 
nejednoznačnost/nesrozumitelnost působí zdánlivost právního jednání; 

- nesprávný je závěr na str. 42 ve směru k ust. § 52 písm. g) ZPr k upozornění na méně 
závažné porušování pracovní kázně. 
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Závěrečné hodnocení a otázky k obhajobě 
 
Diplomantka prokázala v problematice relativně dobrou orientaci. Ocenit lze snahu pojednat o 
právním řádu, kterému nebývá ve zdejším právním prostředí obvykle věnována pozornost – možná 
by bylo vhodnější, kdyby cizozemské právní úpravě byl věnován větší prostor.  
 
Práci lze doporučit k obhajobě, neboť v základu splňuje předpoklady kladené na příslušný druh 
kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s navrženým klasifikačním 
stupněm dobře až velmi dobře dle výsledku ústní obhajoby. 
 
Diplomantka by se při ústní obhajobě mohl vyjádřit k těmto otázkám: 

1) Lze se zaměstnancem skončit pracovní poměr výpovědí dle ust. § 52 písm. c) ZPr, pokud 
by v důsledku přeorganizování práce z rozhodnutí zaměstnavatele byl zaměstnanec ve 
svém pracovním úvazku vytížen pouze z 95%? 

2) Jaké důsledky bude mít následující situace: Zaměstnavatel zaměstnanci do vlastních rukou 
doručí bez dalšího (bez jakéhokoli předchozího upozornění) písemnost obsahující pouze 
větu „Končím s Vámi pracovní poměr“.  Měla by odlišné důsledky situace, kdyby se jednalo o 
větu tohoto znění „Končím s Vámi pracovní poměr výpovědí pro porušení pracovní kázně.“ 
 

 
V Praze dne 19. června 2016 

 
JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 

konzultant 


