
 

                   Posudek k rigorózní  práci 

 Mgr. Michaely Neumahr na téma 

 “Způsoby skončení pracovního poměru v ČR a v Peru“ 

 

 

Jedná se o klasické téma pracovního práva, které však 

vzhledem ke zvolené komparaci české úpravy ze zemí latinské 

Ameriky nabývá na zajímavosti. Dále vlivem časté aplikaci v 

praxi a dotváření ze strany judikatury soudů, stejně jako k 

odborným diskuzím o vlivu institutu skončení na otázku 

ekonomiky státu, je stále velmi aktuální a v praxi 

vyhledávané. Rozbor institutu může vnést další pohledy do úvah 

nad mírou shody a odlišností mezi různými systémy zaměstnávání 

osob, stejně jako v rozdílném, přístupu k ochraně zaměstnance. 

 

Předložená  práce obsahuje šest částí,  úvod a závěr a je 

doplněna seznamem použitých pramenů. První část je věnovaná 

pojmu pracovněprávních vztahům, stejně jako zásadám a funkci 

pracovního práva, včetně jeho postavení v právním řádu. Druhá 

část uvádí prvky pracovního poměru a nastiňuje proces jeho 

vzniku. Obsáhlá část třetí rozebírá způsoby skončení 

pracovního poměru v České republice. Části čtvrtá a pátá ž 

popisují pracovní právo v Peru a následně úpravu skončení 

pracovního poměru v této zemi. Klíčová část šestá komparuje 

obě popisované právní úpravy v okolních zemích. Rozsáhlý závěr 

práce na základě komparace hodnotí právní úpravu obou zemí a 

dává náměty de lege ferenda, a to v adekvátní míře i peruánské 

právní úpravě. Rozsah práce činí 102 stran textu a byla 

odevzdána 31.8. 2017.  

 



Práce byla dne podrobena posouzení shodnosti dne 25.9. 2017. Z 

vygenerovaného Protokolu o vyhodnocení podobnosti závěrečné  

práce vyplývá, že práce vykazuje shodnost s 597 dokumenty, 

shodnost dosahuje až 24%. Shodnost 24% vykazuje systém pouze  

ve vztahu k diplomové práci autorky na téma Výpověď  

z pracovního poměru ze strany zaměstnavatele v komparaci 

s příslušnou právní úpravou v Peru (viz Dokument 1 Protokolu). 

Při volbě tématu rigorózní práce autorka uvedla, že na základě 

svého studijního pobytu v Peru se hodlá problematice 

pracovního práva v této zemi ve srovnání s českou úpravou 

věnovat i ve své práci rigorózní a ze svých  dosavadní 

zjištění a zkušeností vycházet a dále tuto problematiku 

rozvíjet. Téma rigorózní práce je výrazně širší než téma 

diplomové práce, byť pod něho spadá. Z původní práce  tak 

autorka vychází při své další vědecké práci. Dle předmětného 

protokolu (Dokument č.1) se shodnost projevuje zejména v 

krátkých slovních spojeních, která se týkají především 

odborných termínů, pramenů práva, včetně judikatury a dále 

výčtových záležitostí, např. výčtu právních předpisů. 

S ohledem na tuto skutečnost by se komise v rámci obhajoby 

práce měla věnovat porovnání znění této práce s diplomovou 

prací autorky. U všech ostatních dokumentů nepřesahuje míra 

shody 5%.    

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno téma práce je velmi zajímavě 

zvolené. Vzhledem ke stále sílícím o vyšší unifikaci práva 

jsou komparativní práce přínosné. Autorka dává ucelený přehled 

zkoumané právní problematiky.   

 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

z právní úpravy de lege lata. Vzhledem k šířce tématu nicméně  



působí některé části práce poněkud stroze a nerozvinutě. Práce 

má převážně interpretační povahu, ve výkladu převažuje popis 

právní úpravy, případně její vysvětlení za použití pramenů, to 

neplatí pro část šestou a závěr práce, kde autorka velmi často 

a přínosně  úpravu hodnotí, a to včetně námětů de lege 

ferenda. Ne všechna hodnocení autorky jsou obecně přijímána  

(např. str. 96 – „česká právní úprava chrání zaměstnance 

přehnaně“. Místy vykazuje práce formulační nedostatky (např. 

str. 17 „zaměstnancem je fyzická osoba, která je zaměstnána 

v pracovním poměru  u zaměstnavatele“ nebo   str. 22 – 

„pracovní poměr vzniká na základě stranami  uzavřené pracovní 

smlouvy“).  

 

3. Celkové zhodnocení práce 

Práce je standardně rozčleněna, jednotlivé části jsou  

vzájemně obsahově i rozsahem skloubeny a vyváženy. Autorka 

vychází z akceptovatelného množství pramenů, jakož i 

literatury, kterou vhodně využívá při interpretaci platné 

právní úpravy.  

 

4. Klasifikace práce 

Na základě výše uvedeného hodnocení lze konstatovat, že 

předložená práce má vyhovující úroveň a lze ji po této stránce 

doporučit k obhajobě. V rámci obhajoby rigorózní práce by se 

autorka měla zaměřit zejména na tyto otázky: 

- vliv délky výpovědní doby na flexibilitu pracovního 

trhu  

- posouzení požadavku písemné formy na právní jednání 

vedoucí ke skončení pracovního poměru v obou zemích. 

  

     

V Praze dne 29.9. 2017 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 


