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1. Aktuálnost  (novost) tématu: Předložený elaborát je zpracován na  téma aktuální 

a závažné  z hlediska současné právní úpravy, její interpretace a aplikace, o čemž 

mimo jiné svědčí i řada judikátů Nejvyššího soudu ČR. Vygenerovaný protokol o 

výsledku kontroly na plagiáty vykazuje nejvyšší dosaženou míru podobnosti 17%. 

Tato vyšší shoda však byla zjištěna jen u používané odborné terminologie a v textu 

uváděných ustanovení zákona. Vzhledem k tomu, že další odborné zdroje autor 

velmi pečlivě cituje, lze konstatovat, že diplomová práce je dílem původním. 

 

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti -  Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou 

orientaci  v předmětné právní úpravě  i v bohaté  judikatuře Nejvyššího soudu ČR 

vztahující se ke zvolenému tématu. 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – Autor vycházel z adekvátního okruhu odborné 

literatury – z monografií, článků publikovaných v odborných periodikách a z dalších 

(internetových) zdrojů. 

- Použité metody - Při zpracování diplomové práce byly využity zejména metody 

deskripce a interpretační analýzy. 

 

3. Kritéria hodnocení práce: 

- Splnění cíle práce -- Stanovený cíl spočívající v komplexním výkladu problematiky 

rozvázání základních pracovněprávních vztahů na základě jednostranného právního 

jednání podle platné právní úpravy a s využitím judikatury se autorovi podařilo 

v rámci předloženého elaborátu splnit, téma velmi dobře zvládnout a obsahově 

vyčerpat. 



- Logická stavba práce – Text elaborátu je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do 15 

kapitol dále zpravidla podrobněji členěných. Úvodní kapitoly jsou věnovány předmětu 

pracovního práva, jeho místu v právním systému a prvkům individuálních 

pracovněprávních vztahů. Kapitola čtvrtá se zabývá vznikem pracovního poměru a 

kapitola pátá právní úpravou dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr včetně 

způsobů jejich skončení. Obsahové těžiště diplomové práce představují kapitoly 

šestá  až devátá, v nichž diplomant podrobně analyzuje platnou právní úpravu 

rozvázání pracovního poměru na základě jednostranného právního jednání. 

Následující dvě kapitoly jsou obsahově zaměřeny na plnění poskytovaná 

zaměstnavatelem při skončení pracovního poměru a na důsledky vyplývající z 

neplatného rozvázání pracovního poměru. Analýzu právní úpravy    doplňuje vybraná 

aktuální judikatura v navazující kapitole dvanácté. Ve zbývajících kapitolách autor 

uvádí významné dokumenty mezinárodního práva a legislativy EU vztahující se 

k tématu. V závěru práce diplomant předkládá dílčí návrhy de lege ferenda týkající se 

právní úpravy výpovědi.  

Práce má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu s logickou provázaností 

jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané součásti. 

-Práce s literaturou- Autor zvolil jako výchozí zdroj stěžejní monografie,  které stejně 

jako další odborné zdroje cituje v souladu se stanovenou normou. Diplomant 

prokázal schopnost samostatné práce s uvedenými prameny. 

-Hloubka provedené analýzy ve vztahu k tématu –Elaborát komplexně postihuje 

platnou právní úpravu rozvázání pracovního poměru na základě jednostranného 

právního jednání v českém pracovním právu. Zejména je třeba ocenit, že autor se  

neomezuje pouze na  výklad jednotlivých ustanovení, ale  předkládá i vlastní názory 

a stanoviska ke zkoumaným  problémům. Celkový přístup svědčí o skutečném zájmu 

o zvolené téma. 

-Úprava práce – Práce je z hlediska formálního upravena  způsobem obvyklým pro 

tento druh prací.. 

- Jazyková a stylistická úroveň – Předmětná problematika je prezentována 

srozumitelně, na odpovídající stylistické úrovni a neobsahuje nepřesné či neobratné 

formulace. 

 

4. Případné další vyjádření k práci - Předložený elaborát je  zpracován precizně a  

nevykazuje podstatnější obsahové nedostatky. 



 

5.  Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě: 

 Navrhuji, aby diplomant v rámci diskuse při obhajobě pohovořil o svých návrzích de 

lege ferenda uvedených v závěru práce , zejména o zmiňované německé právní 

regulaci, která by z hlediska dalšího vývoje české pracovněprávní úpravy mohla být 

inspirativní. 

 

6. Doporučení/nedoporučení práce k obhajobě: Celkově lze konstatovat, že 

předložená diplomová práce, vyhovuje stanoveným kritériím, a je možno ji  

doporučit  k obhajobě. 

 

7. Navržený klasifikační stupeň: Vzhledem k výše uvedenému navrhuji klasifikaci 

stupněm výborně. 

 

 V Praze dne 4. 1.  2018                                            doc.JUDr. M.Vysokajová, CSc. 

        vedoucí diplomové práce 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 


