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1. Aktuálnost tématu a míra shody práce  

Práce se zabývá velmi aktuálním tématem pracovního práva, 

které má výrazně praktický dopad do hledání možností 

pružných forem zaměstnání uzpůsobených potřebám smluvních 

stran s ohledem na povahu práce. Shodnost práce ve srovnání 

s ostatními pracemi  dle vygenerovaného protokolu ze dne 

2.3.2019 nepřesahuje 7% a spočívá především v pojmech, obecně 

užívaných slovních obratech a zákonném textu. 

 

 

2. Náročnost a povaha tématu  

Jedná se o náročné téma, které není doposud řádně 

upraveno v zákoníku práce ani dostatečně odborně 

podchyceno. Diplomant aplikovat obecné formy zaměstnávání 

osob na konkrétní národní právní úpravu v České 

republice, postihnout jejich podstatu a posoudit 

výhodnost pro zaměstnavatele  a zaměstnance ve snaze 

nastínit směřování právní úpravy práce z domova de lege 

ferenda.   

  

 

3. Obsah práce 

Práce se skládá z devíti částí, úvodu a závěru. Autor 

v části první vymezuje atypické formy zaměstnání. V části 



druhé definuje pojmy označující práci mimo pracoviště 

zaměstnavatele. Dále práce obsahuje prameny úpravy, 

nástin srovnání se slovenskou právní úpravou, pohled 

praxe na zkoumaný institut. Klíčové části práce se věnují 

výhodám a nevýhodám práce z domova. Konečně autor 

popisuje návrh nerealizované novely zákoníku práce, která 

upravovala práci z domova. Vyvrcholením práce je vyjma 

závěru nástin vlastní legislativní úpravy institutu ze 

strany autora.   

 

4. Hodnocení práce 

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

z širokého množství pramenů a to rovněž cizojazyčných. 

Vyzdvihnout je třeba zejména vysokou snahu o posouzení 

všech aspektů práce z domova s následným vymezením postupů 

de lege ferenda (str. 56 a násl.), byť ne vždy lze 

s postojem autora souhlasit.  Práce svědčí o  tvůrčí práci 

autora. Poznámkový aparát je dobře využíván, stejně jako 

prameny. K práci nemám výraznějších připomínek, vyjma 

označení novely neprojednané v Poslanecké sněmovně, 

jakožto novely aktuální (str. 63). Aktivním počinem je 

vlastní legislativní návrh práce z domova, byť samozřejmě 

nehodnotím jeho úroveň legislativní, nýbrž věcný nástin 

klíčových pravidel regulace.   

 

   5. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní pohled do problematiky. Autor dává 

cenné náměty na úpravu de lege ferenda. Jak již bylo 

uvedeno, téma je  solidně  zpracované.  

 

 



   6. Klasifikace práce 

Práci má dobrou úroveň a lze ji doporučit k obhajobě. 

V rámci obhajoby by se měl autor zaměřit na nástin řešení 

úrazů při práci z domova.  
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