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P o s u d e k   š k o l i t e l e 

na doktorskou disertační práci JUDr. Markéty Neklové na téma 

„Skončení pracovního poměru v České republice a Rakousku“ 

 

 Předložená písemná disertační práce o celkovém rozsahu 256 stran kromě 

stručného úvodu, v němž si autorka vytkla cíle své práce, a závěru, jímž se 

celkově zamýšlí nad rozdíly či podobnostmi české a rakouské právní úpravy 

skončení pracovního poměru, je systematicky uspořádána do čtyř hlavních 

kapitol, vnitřně členěných do subkapitol a oddílů. Doktorandka prostudovala 

rozsáhlý okruh české a rakouské odborné literatury časopisecké i knižní (seznam 

na str. 250-253), z níž ve své práci čerpala a řádně ji citovala, resp. na níž 

odkazovala. Obdobně čerpala v hojné míře i z rozhodnutí českých, slovenských 

a rakouských soudů (výčet na str. 253-256). Práce s judikaturou vůbec náleží 

k výrazným kladům posuzované práce. 

 Práce je po jazykové a stylistické stránce na vyzrálé úrovni. Autorka 

k řadě otázek uvádí vlastní stanovisko, které i řádně odůvodňuje. K přednostem 

zpracování náleží také terminologická stránka, neboť v textu práce je vždy 

uváděn český a německý adekvátní výraz. Součástí práce je úvodní česká 

anotace, anglický abstrakt a bohatý seznam v práci použitých zkratek. Na závěr 

práce je připojeno české shrnutí (resumé) na str. 242-245 a anglické summary 

(str. 246-249). 

 Ke zpracování zvoleného tématu doktorandka použila tyto metody: 

analyticko-syntetickou, a maiori ad minus a teleologickou. Provedená analýza 

obou právních úprav je značně hluboká a srozumitelná. Práce vykazuje velmi 

dobrou logickou stavbu. Kladně lze rovněž hodnotit autorkou podaný výklad jak 

teoretických poznatků, tak i praktických závěrů. Doktorandka účelně seznamuje 

čtenáře se stavem de lege lata v obou popisovaných zemích. 

 Podle protokolu o výsledku kontroly na plagiáty ze dne 17. května 2016 

byla dosažena 6% nejvyšší míra podobnosti. 
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 Z obsahu práce je patrné, že autorka při jejím zpracování postupovala 

zcela samostatně. Výsledek zpracování dokládá nepochybný přínos k dalšímu 

rozvoji vědního oboru pracovní právo.  

 Proto doporučuji předložit doktorskou disertační práci JUDr. Markéty 

Neklové k obhajobě před příslušnou komisí pro obhajobu disertačních prací. 

 

 

V Praze dne 11. srpna 2016 

 

 

                                                                              Prof. JUDr. Petr Tröster, CSc. 

                                                                                     školitel 


