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1. V posuzované práci se diplomant zabývá velmi důležitým tématem, které je 

dlouhodobě předmětem zvýšeného zájmu nejen odborné, ale i nejširší veřejnosti.  

 

2. Pro úspěšné zpracování zvoleného tématu prostudoval autor zejména příslušnou 

právní úpravu, odbornou literaturu a relevantní soudní judikaturu.  

Pokud jde o metody použité při zpracování zvoleného tématu, vycházel autor zejména 

z metody deskripce a z metody analýzy a syntézy.  

K práci byl vygenerován dne 9. 9. 2017 „Protokol o kontrole na plagiáty“, podle něhož 

existuje 278 podobných dokumentů. Nejvyšší dosažená míra podobnosti je menší než 

5 %.  

 

3. Cíl práce – „analyzovat současnou právní úpravu výpovědi a výstupy z této analýzy 

převést do námětů na případnou úpravu de lege ferenda“ – byl komplexně a úspěšně 

naplněn. Z úrovně textu je zřejmé, že autor přistoupil ke zpracování zvoleného tématu 

s hlubokým zájmem a náležitými znalostmi.  

Systematické členění textů je vhodné, je rozdělen do úvodu, 8 kapitol, které jsou dále 

vnitřně členěny, a závěru. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a jsou 

vzájemně provázané. Diplomant vychází z odborné literatury časopisecké i knižní a 

z dalších informačních zdrojů. V textu s nimi uvážlivě pracuje a řádně je cituje. Práce 

též obsahuje shrnutí v češtině a v angličtině.  

Diplomant se neomezuje pouze na rozbor právní úpravy výpovědi, ale upozorňuje i na 

aplikační problémy, vychází zejména z příslušné soudní judikatury. K řadě otázek 

zaujímá svá vlastní stanoviska.  



Autor věnuje pozornost i otázkám, které s právní úpravou výpovědi bezprostředně 

souvisejí – zejména základním zásadám pracovněprávních vztahů, ostatním způsobům 

skončení pracovního poměru, povinnostem zaměstnavatele při skončení pracovního 

poměru a problematice nicotnosti a neplatnosti právních jednání.  

V závěru autor shrnuje poznatky, ke kterým dospěl, právní úpravu výpovědi 

charakterizuje jako „odpovídající a zjevně i fungující“. Přesto by – dle jeho názoru – 

bylo možné uvažovat o některých změnách, které navrhuje. S tím lze jistě souhlasit.  

Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální.  

 

4. V rámci diskuse při obhajobě diplomové práce by se mohl diplomant zaměřit též na 

návrhy změn, ke kterým by mělo – dle jeho názoru – dojít v právní úpravě výpovědi.  

 

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

diplomové práce, je zdařilá, proto ji doporučuji k obhajobě.  

 

6. Předloženou práci navrhuji klasifikovat stupněm výborně.  
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