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1. Aktuálnost

(novost) tématu: Předložený elaborát je zpracován na

téma

závažné a aktuální z hlediska současné právní úpravy a jejího uplatňování v praxi.
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 širokého okruhu odborné
literatury – z monografií, článků publikovaných v odborných periodikách, z obsahu
mezinárodněprávních dokumentů, z legislativy EU a z dalších zdrojů, zejména
z vybrané judikatury.
- 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 analýze platné právní úpravy
výpovědi z pracovního poměru v širším kontextu úpravy dalších právních jednání
směřujících

k rozvázání

předloženého elaborátu

pracovního

poměru

se

autorovi

podařilo

v rámci

splnit a zvolené téma velmi dobře zvládnout a obsahově

vyčerpat.
- Logická stavba práce – Text elaborátu je (kromě úvodu a závěru) rozdělen do
sedmi kapitol dále zpravidla podrobněji členěných. První z nich vymezuje postavení
pracovního práva v právním systému a jeho vztah k občanskému zákoníku. Druhá
kapitola uvádí základní charakteristiku zákoníku práce č. 65/1965 Sb. a v současné
době platného a účinného pracovněprávního kodexu č. 262/2006 Sb., ve znění

pozdějších předpisů, a nastiňuje též vztah obou kodexů k úpravě obsažené v
občanském zákoníku. Kapitola třetí obsahuje přehled nejdůležitějších dokumentů
mezinárodního práva a legislativy EU vztahujících se k tématu. V následující kapitole
čtvrté

se autor věnuje právní úpravě jednotlivých způsobů skončení pracovního

poměru.

Obsahové těžiště diplomové práce představuje kapitola pátá, v níž

diplomant podrobně analyzuje platnou právní úpravu výpovědi. Navazující kapitola
šestá se zabývá uplatněním neplatnosti výpovědi a nároky vyplývajícími z neplatného
rozvázání pracovního poměru a závěrečná kapitola sedmá uvádí povinnosti
zaměstnavatele při skončení pracovního poměru.
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 a dále i řadu
odborných článků, které 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 institutu výpovědi v českém pracovním právu. Celkový přístup
autora k předmětné problematice 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 vysoké stylistické úrovni a neobsahuje nepřesné či neobratné
formulace.
4. Případné další vyjádření k práci - Předložený elaborát je zpracován precizně,
nevykazuje obsahové nedostatky a lze jej považovat za zdařilý.
5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě:
Navrhuji, aby diplomant v rámci diskuse při obhajobě blíže konkretizovat své názory
a návrhy uvedené v závěru práce týkající se
-drobných změn směrem k liberálnějšímu pojetí pracovního práva vedoucích k lepší
mobilitě a nižší nezaměstnanosti a
- obcházení právní úpravy ze strany zaměstnavatelů vytvářením vlastních podmínek
pro rozvázání pracovního poměru vnitřními předpisy nebo pracovní smlouvou.

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.
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