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Tématem diplomové práce je pohled na diskutované téma „Domácí práce“, které 

vychází ze souboru atypických forem zaměstnání a flexibilních forem práce, který v českém 

pracovním právu není v zákoníku práce podchycen jako relevantní právní paragraf popisující 

právní základy pro nastavení standardů jak pro zaměstnance, tak pro zaměstnavatele. Vybrané 

téma vychází ze současných potřeb pracovní trhu, tedy potřeby ze strany firem, zaměstnavatelů, 

tak z potřeb zaměstnanců. Tyto potřeby vychází ze změn a implementací nových podmínek pro 

práci mimo pracoviště zaměstnavatele, vychází z potřeb současné mladé generace na volnost a 

pružnost v pracovněprávním vztahu. Jde to v ruku v ruce s rozvojem informačních technologií 

a implementací inovací do průmyslu podložené přicházející průmyslovou revolucí Průmysl 4.0  

Práce se zamýšlí nad změnou zavedených pojmů atypických forem zaměstnávání, zdali 

jsou v současné době flexibilní formy práce stále atypické nebo zdali jsou již součástí 

zavedených standardů nabídky pracovněprávních vztahů. Tato práce popisuje aktuální atypické 

formy zaměstnávání a vzájemně je porovnává. Dále se zaměřuje na porovnání 

pracovněprávních zákonných úprav v našem zákoníku práce se slovenskou pracovněprávní 

úpravou. Práce se zaměřuje na přesné definice forem zaměstnávání na dálku se specifickým 

zaměřením na domácí práce. Z pohledu domácích prací popisuje rozdíly v pojetí mezi 

homeworkingem a homeofficem. Díky výzkumu a získaných aktuálních relevantních informací 

o potřebách a úskalích z pohledu zaměstnanců a zaměstnavatelů využívající atypické formy 

zaměstnávání s využitím pracovněprávním vztahu formou práci na dálku jsem vytvořil návrh 

na změnu a doplnění zákoníku práce z pohledu současného paragrafu 317 zákoníku práce č.  

262/2006 Sb. 

Práce zahrnuje vytvořený návrh důvodové zprávy reflektující návrh na změnu paragrafu 

317 opřený o reálná čísla a zkušenosti získané výzkumem. Práce popisuje důvody a motivace 

zavedení právních úprav v zákoníku práce. 
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