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1.

Aktuálnost (novost) tématu
V posuzované práci se diplomantka zabývá významným tématem, které je stále aktuální a
důležité. Dlouhodobě je předmětem zvýšeného zájmu teorie a praxe pracovního práva, ale i
široké veřejnosti, a to nejen právnické. Výpověď je častým způsobem rozvázání
pracovního poměru.

2.

Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité
metody
Pro úspěšné zpracování náročného tématu prostudovala autorka především právní úpravu
skončení pracovního poměru – zejména výpovědí v ČR a v Belgickém království a
příslušnou soudní judikaturu. Přehled autorky o obecných otázkách pracovního poměru a
právní úpravě výpovědi je ucelený.
Diplomantka vychází především z metody deskriptivní a analytické a rovněž z metody
komparativní.

3.

Formální a systematické členění práce
Systematické členění textu je vhodné. Je rozdělen do úvodu, jedenácti částí, z nichž 5., 7.,
8., 9. a 11. jsou dále vnitřně členěny, a závěru. Obsahuje též abstrakt v češtině a
v angličtině a přílohu vztahující se k tématu.

4.

Vyjádření k práci
Z úrovně textu je zřejmé, že autorka přistoupila ke zpracování zvoleného tématu s velkým
zájmem a náležitými znalostmi. Práci je možno hodnotit jako velmi zdařilou, diplomantka
prokázala výbornou znalost české i belgické právní úpravy výpovědi a otázek
souvisejících.
Autorka se nejprve zaměřuje na obecné otázky zvoleného tématu, především na postavení
pracovního práva v systému českého práva, na charakteristiku pracovního poměru a na vliv
mezinárodního práva a práva Evropské unie na českou právní úpravu skončení pracovního
poměru. Uvádí i nejdůležitější dokumenty Mezinárodní organizace práce, Organizace
spojených národů a Rady Evropy vztahující se ke zvolenému tématu. V 5. části je
věnována pozornost charakteristice výpovědi. Těžiště práce spočívá v 6. a zejména v 7.
části, v nichž je podrobně rozebrána právní úprava výpovědi ze strany zaměstnance a
zaměstnavatele. Následující kapitola je zaměřena na neplatné rozvázání pracovního
poměru. V 9. části podává diplomantka výklad o belgické právní úpravě výpovědi a
provádí i dílčí srovnání s českou právní úpravou. V 10. části je podán stručný výklad o
vládním návrhu zákona, kterým se měl změnit zákoník práce (sněmovní tisk 903). Novela
sice nebyla schválena, ale autorka považovala za vhodné zmínit změny, které se měly týkat
výpovědi. V poslední části diplomantka na základě poznatků, ke kterým dospěla, uvádí
dílčí náměty de lege ferenda.
V závěru diplomantka stručně hodnotí právní úpravu výpovědi a v obecné rovině i dílčí
náměty de lege ferenda.

5.

Kritéria hodnocení práce
Splnění cíle práce

Samostatnost při zpracování
tématu včetně zhodnocení
práce z hlediska plagiátorství

Logická stavba práce
Práce se zdroji (využití
cizojazyčných zdrojů) včetně
citací
Hloubka provedené analýzy
(ve vztahu k tématu)

Cíl práce – analyzovat právní úpravu výpovědi,
poskytnout rozbor vybrané judikatury a pro
komparaci nabídnout exkurz do belgické právní
úpravy výpovědi a zároveň nastínit možnosti právní
úpravy výpovědi v budoucnu – byl komplexně a
úspěšně naplněn.
Autorka prokázala náležitou míru samostatnosti
zejména tím, že upozorňuje na aplikační problémy
právní úpravy výpovědi a k řadě otázek zaujímá svá
stanoviska.
Dne 10. 5. 2018 byl k práci vygenerován protokol o
kontrole na plagiáty, podle něhož existuje 500
podobných dokumentů, nejvyšší dosažená míra
podobnosti je menší než 5 %.
Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou
vzájemně provázané, práce je přehledná.
Diplomantka vychází z české i zahraniční odborné
literatury časopisecké i knižní, z příslušné soudní
judikatury české i belgické a z dalších informačních
zdrojů. V textu s nimi uvážlivě pracuje a řádně je
cituje.
Autorka se nezaměřuje pouze na rozbor platné
právní úpravy výpovědi v ČR a v Belgii, ale
vzájemně je srovnává a přináší i vlastní úvahy i
náměty pro další vývoj české právní úpravy.
Vhodně využila studijního pobytu v Antverpách
v rámci programu Erasmus k prostudování belgické
právní úpravy skončení pracovního poměru.
K úpravě práce nemám připomínky.

Úprava práce (text, grafy,
tabulky)
Jazyková a stylistická úroveň
Jazyková a stylistická úroveň textu jsou velmi
dobré.
6.

Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Během obhajoby diplomové práce se diplomantka může zaměřit též na další vývoj české
právní úpravy výpovědi.

Doporučení práce k obhajobě
Navržený klasifikační stupeň

Posuzovanou práci doporučuji k obhajobě.
výborně
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