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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Předložený elaborát je zpracován na  téma závažné a aktuální  z hlediska současné právní 

úpravy i jejích vývojových tendencí. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

Zpracování  tématu vyžadovalo celkovou velmi dobrou orientaci  v české  právní úpravě  i 

v bohaté  judikatuře Nejvyššího soudu ČR vztahující se ke zvolenému tématu. 

Autorka  vycházela z širokého okruhu odborné literatury – z monografií i článků 

publikovaných v odborných periodikách. 

Při zpracování diplomové práce byla využita zejména metoda interpretační analýzy. 

 

3. Formální a systematické členění práce 

Text elaborátu je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do šesti kapitol dále zpravidla podrobněji 

členěných. První z nich uvádí zásady uplatňované v úpravě skončení pracovního poměru a  

právní skutečnosti, na základě kterých pracovní poměr končí.  Druhá, nejrozsáhlejší a 

z hlediska obsahového nejvýznamnější kapitola je věnována analýze úpravy právních 

jednání vedoucích k rozvázání pracovního poměru včetně uplatnění neplatnosti rozvázání a 

nároků z toho vyplývajících. Rozbor předmětné problematiky je doplněn vybranými 

aktuálními judikáty.Ve třetí a čtvrté kapitole se autorka zabývá skončením pracovního 

poměru na základě právní události a rozhodnutí orgánu veřejné moci a v kapitole páté jsou 

zmíněna specifika skončení pracovního poměru založeného jmenováním. Závěrečná šestá 

kapitola uvádí povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnanci v souvislosti se skončením 

pracovního poměru. V  závěru práce autorka hodnotí platnou právní úpravu skončení 

pracovního poměru, poukazuje na problémy při jejím uplatňování v praxi a v této souvislosti 

formuluje dílčí návrhy de lege ferenda. 

 

4. Vyjádření k práci 

Předložený elaborát je  zpracován precizně a nevykazuje podstatnější obsahové nedostatky. 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Stanovený cíl spočívající v analýze právní úpravy 

jednotlivých způsobů skončení pracovního poiměru 

s důrazem na jeho rozvázání právním jednáním a 

poukázání na problémy v aplikační praxi se autorce 

podařilo v rámci předloženého elaborátu splnit,  téma 

velmi dobře zvládnout a obsahově vyčerpat. 

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka prokázala schopnost samostané práce 

s odbornými prameny. Protokol o vyhodnocení 

podobnosti diplomové práce generuje míru 

podobnosti méně než 7%; práce je tedy originálním 

dílem. 



  

Logická stavba práce Práce má přehlednou, vnitřně vyváženou strukturu 

s logickou provázaností jednotlivých částí. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Autorka zvolila jako výchozí zdroj stěžejní 

monografie a dále i řadu odborných článků, které  

cituje v souladu se stanovenou normou. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Elaborát komplexně postihuje platnou právní úpravu 

institutu skončení pracovního poměru v českém 

pracovním právu. Zejména je třeba ocenit, že autorka 

se  neomezuje pouze na  výklad jednotlivých 

ustanovení, ale  předkládá i vlastní argumentačně 

podložené názory a stanoviska ke zkoumaným  

problémům. Celkový přístup svědčí o skutečném 

zájmu o zvolené téma. 

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je z hlediska formálního upravena  způsobem 

obvyklým pro tento druh prací a obsahuje všechny 

předepsané součásti. 

 

Jazyková a stylistická úroveň Předmětná problematika je prezentována 

srozumitelně, na vysoké stylistické úrovni a 

neobsahuje nepřesné či neobratné formulace. 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Navrhuji, aby diplomantka v rámci diskuse při obhajobě  

- pohovořila o možnosti „vykoupení se z výpovědní doby“ 

- vyjádřila svůj názor na možnost stanovení délky výpovědní doby v závislosti na délce 

doby trvání pracovního poměru zaměstnance (tj. kratší i delší než 2 měsíce), 

 

 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě 

Navržený klasifikační stupeň výborně 
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