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1. Aktuálnost (novost) tématu
Problematika pracovněprávních sporů je navýsost aktuální, a to nejen proto, že
jejich řešení je stále „hledáno“, ale také vyžaduje zasvěcený pohled jak
z pohledu pracovního práva, tak i civilního procesu.
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a
použité metody
Zpracování problematiky pracovněprávních sporů vyžaduje nejen teoretické
znalosti s oboru pracovního práva a občanského práva procesního, ale
především judikatury soudů. Diplomantka s judikaturou soudů pracuje a její
poznatky dovedně využívá při výkladu jednotlivých institutů.
3. Formální a systematické členění práce:
Práce je systematicky rozčleněna do Úvodu, pěti částí (označenými body 1. až
5.) a Závěru; součástí práce je rovněž seznam použitých zkratek a seznam
použité literatury a pramenů.
V úvodu diplomantka předestírá řešenou problematiku a cíle, které zpracováním
práce sleduje. V části 1. se diplomantka věnuje obecně pracovněprávním sporům
a řízení o nich, v části 2. popisuje individuální pracovněprávní spory řešící
neplatnost rozvázání pracovního poměru, v části 3. se pojednává o
individuálních pracovněprávních sporech o výplatu mzdy a o náhradu majetkové
a nemajetkové újmy, v části 4. se diplomantka zabývá otázkami alternativního
řešení pracovněprávních sporů a část 5. líčí kolektivní pracovněprávní spory.
V závěru se pak v přehledné podobě líčí obsah práce.
Uvedené členění lze považovat za logické a účelně a je vhodným prostředím
pro výklad jednotlivých právních institutů
4. Vyjádření k práci
Nejpodstatnější výklad je obsažen v částech 2., 3. a 5., v nichž je podrobný
výklad problematiky doprovázený četnou judikaturou, a ocenění zaslouží také
část 4., v níž se diplomantka zamýšlí nad perspektivou řešení pracovněprávních
sporů mimosoudní cestou.
5. Kritéria hodnocení práce
Cíle práce lze pokládat za splněné.
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Téma bylo zpracováno samostatně, bez zjevných znaků plagiátorství.
Stavba celé práce a jejích jednotlivých částí je logická.
Práce využívá tuzemských zdrojů a obsahuje výstižné citáty z publikací i
judikatury.
Úprava práce a jazyková a stylistická úroveň odpovídají požadavkům.
6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě
Práci lze doporučit k obhajobě Při obhajobě by se diplomantka měl
zaměřit zejména na tyto otázky:
1) problematika rozvoje specializovaného pracovního soudnictví v ČR,
2) jaké lze de lege ferenda doporučit prostředky alternativního řešení sporů
Práci předběžně hodnotím jako velmi dobrou
V Praze dne 13. března 2018
JUDr. Ljubomír Drápal
oponent

