Hodnocení
rigorózní práce Mgr. Jakuba Lichnovského
„Skončení pracovního poměru
ze strany zaměstnavatele“

Předložená práce o rozsahu 138 stran textu je systematicky rozdělena do úvodu,
sedmi kapitol, z nichž všechny kromě druhé jsou dále vnitřně členěny, a závěru.
Obsahuje též resumé v angličtině a abstrakt v češtině a angličtině.
Autor se nejprve zaměřuje na právní úpravu skončení pracovního poměru
zaměstnavatelem v obecné rovině a v širších souvislostech – zejména pokud jde o
principy této úpravy a koncepční změny. Po výkladu o principu flexicurity
v pracovněprávních vztazích je uvedeno stručné exposé o dánském systému
pracovního práva. Dánsko je jednou ze dvou zemí – druhou je Nizozemsko – kde byl
poprvé použit pojem flexicurita v souvislosti s modelem trhu práce.

Ve druhé

kapitole uvádí autor jednotlivé způsoby skončení pracovního poměru a v následujících
kapitolách se věnuje rozboru právních jednání, směřujících ke skončení pracovního
poměru, tj. výpovědi, dohody o rozvázání pracovního poměru, okamžitého zrušení
pracovního poměru

a zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Autor ještě

používá termín „právní úkon“, který se používal do 31.12.2013, protože svou práci
ukončil v srpnu 2013. Zároveň na str. 9 uvádí, že „dnem 1.1.2014 nabude účinnosti
nový občanský zákoník a legislativním procesem prochází tzv. změnový

zákon,

kterým se v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva mění řada zákonů
včetně zákoníku práce“. V sedmé kapitole autor věnuje pozornost povinnostem
zaměstnavatele při skončení pracovního poměru.

V závěru autor hodnotí platnou právní úpravu skončení pracovního poměru ze
strany

zaměstnavatele,

poukazuje

na

provázanost

problémů

vztahu

mezi

zaměstnanci a zaměstnavateli s probíhající ekonomickou stagnací. Upozorňuje na
nutnost „…zajistit pro zaměstnance možnost rychlého, levného a účelného systému
nápravy porušení pracovního práva ze strany zaměstnavatele, ale i opačně. Jedná se
zejména o otázku vykonavatelnosti práva...“. S tímto námětem i s dalšími návrhy de
lege ferenda je jistě možno souhlasit.
Při zpracování textu používal autor především metodu analytickou a metodu
deskriptivní.
Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly na sebe logicky
navazují, práce je přehledná. Bylo by možné uvažovat o spojení textu druhé kapitoly,
která je velmi stručná, s kapitolou následující. Autor vychází z rozsáhlého okruhu
odborné literatury, kterou uvádí v seznamu použité literatury, v textu s ní uvážlivě
pracuje a odkazuje na ni.
Zvolené téma je velmi důležité a aktuální, problematika skončení pracovního
poměru patří mezi nejvýznamnější oblasti teorie a zejména praxe pracovního práva.
Z textu je zřejmé, že autor přistoupil k jeho zpracování s hlubokým zájmem a
rozsáhlými znalostmi. Neomezuje se pouze na rozbor platné právní úpravy skončení
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, ale poukazuje i na řadu problémů
vznikajících při její aplikaci v praxi. Vychází nejen z početné soudní judikatury, ale i ze
své advokátní praxe. Jednotlivé problémy důkladně zkoumá a zaujímá k nim svá
vlastní stanoviska.
Práci nelze vytknout závažnější chyby či nedostatky, je velmi zdařilá. Cíl práce –
rozebrat právní úpravu skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a
zhodnotit ji z celkového pohledu – byl komplexně a úspěšně naplněn.

Závěrem konstatuji, že autor prokázal velmi dobrou znalost zvoleného tématu a
otázek souvisejících i schopnost samostatné tvůrčí práce.
Předložená práce splňuje požadavky kladené na rigorózní práce Rigorózním
řádem Právnické fakulty, proto ji doporučuji k obhajobě.
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