
 

POSUDEK OPONENTA K DIPLOMOVÉ PRÁCI 
Jméno diplomanta/diplomantky: Jan Diessl 

Téma práce: Atypické formy zaměstnání 

Rozsah práce: Diplomová práce má dle prohlášení autora 116.773 znaků. 

Splňuje tudíž, byť hraničně (zohlední-li se citace právních 

předpisů a jiných zdrojů, minimální předepsaný počet 

znaků pro tento druh kvalifikačních prací Právnickou 

fakultou, resp. Univerzitou Karlovou.  

Datum odevzdání práce: V elektronické podobě byla práce odevzdána dne  

9. května 2019. V listinné podobě byla práce odevzdána 

dne 13. května 2019. 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Problematika atypických forem zaměstnání je trvale aktuální zejména z hlediska úvah o 

dostatečnosti stávající právní úpravy z hlediska potřeb aplikační praxe, předpokladů 

budoucího vývoje trhu práce a způsobu výkonu závislé práce.  

 

Téma atypických forem zaměstnání lze brát za tradiční téma zpracovávané v rámci 

kvalifikačních prací, včetně diplomových prací.  

 

Jedná se o téma z hlediska aplikační praxe praktické.  

 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 

 

Pokud je materie analyzována do hloubky a jsou-li formulovány komplexní a argumentačně 

podpořené závěry, včetně případných námětů de lege ferenda, je téma náročné jak z hlediska 

předpokládaných teoretických znalostí a vstupních informací, tak z hlediska jeho zpracování 

a použitých metod.  

 

Nabízeného potenciálu autor využil ve značně omezené míře.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Systematika členění práce je z hlediska základní logické struktury v základu dobrá; 

problematické je, že autor zvolil příliš široký okruh zkoumání, což vedlo k povšechnému a 

povrchnímu výkladu (viz níže).  

 

K formální stránce práce není důvod formulovat zásadnější připomínky.  

 

4. Vyjádření k práci, zda byl zamýšlený záměr diplomové práce odpovídajícím způsobem 

zpracován 

 

Autorovi se vytyčený záměr podařilo naplnit pouze v omezené míře.  

 

 

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant splnil vytyčené cíle pouze částečně. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce 

z hlediska plagiátorství 

Diplomant s oponentem práci a ani její část nikdy 

nekonzultoval.  

 

K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné práce 

s jinými dokumenty o 5.155 stranách. Práce vykazuje 

podobnost se 335 dokumenty. Ve všech případech se jedná o 

podobnost menší než 5%. Zpravidla je vykazována 

shodnost/podobnost s informačními zdroji, které odkazují na 

právní úpravu – v řadě případů se protokol odkazuje na dikci 

právních předpisů, které autor v práci cituje, resp. s nimiž 

autor v práci dále pracuje.  

Oponentovi je známa řada odborných publikací a 

kvalifikačních prací, které se věnují shodnému tématu. Žádná 

však není shodná a ani významně podobná s předloženou 

kvalifikační prací.  

Z uvedených důvodů oponent protokol o podobnosti 

závěrečné práce blíže nezkoumal. 

Logická stavba práce Logická stavba práce v základu dobrá.   

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomant při sepisování práce vyšel s ohledem ke 

zvolenému tématu a dostupným pramenům ze značně 

omezeného okruhu pramenů. S prameny taktéž nesprávně 

pracuje – například u kolektivních děl není odkazováno na 

konkrétního autora citované či odkazované pasáže.  

 

Neodpovídá metodám vědecké práce, pokud se autor uchyluje 

ve větším míře k práci s internetovými zdroji, u nichž není 

garantována (kvůli scházejícímu recenznímu řízení atd.) 

věcná správnost a odpovídající úroveň.  

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu) 

Práce je zpracována zejména deskriptivní metodou. Využita 

je částečně metoda analytická. Autor se rovněž pokoušel o 

komparaci. Nebyl však úspěšný, neboť povšechné 

konstatování, které v práci uvádí, nelze za komparaci 

považovat.   

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je dostatečná.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň je na nízké úrovni – práce obsahuje řadu 

gramatických chyb. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Základní připomínky k práci jsou formulovány shora. 

 

Výklad je dosti povrchní, povšechný a heslovitý. Práce obsahuje některé věcné chyby či schází 

bližší argumentace k předkládaným závěrům. Poukázat lze například na následující:  



  

- str. 5 – autor hovoří o revoluční povaze stávajícího zákoníku práce. Není však zřejmé, proč 

se domnívá, že byl v roce 2007 tento předpis (či z jakého hlediska) revoluční; 

- str. 13 – není zřejmé, proč by měla být s ohledem na základní principy fungování 

soukromého práva volba pracovního poměru na dobu určitou obcházením zákona; 

- str. 14 – je nesmyslné konstatování o tom, že pracovní poměr na dobu určitou lze skončit 

snazším způsobem než pracovní poměr na dobu neurčitou. Pravidla skončení pracovního 

poměru jsou v obou případech stejná. Důsledek plynoucí z toho, že byl pracovní poměr 

sjednán na dobu určitou, tedy skončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby, je 

z tohoto hlediska irelevantní;  

- str. 14 – podobně nesmyslná a nesouvisející s výkladem je poznámka o odstupném u 

pracovního poměru na dobu určitou;  

- str. 15 – výpovědní je doba, nikoli lhůta; 

- str. 16 – není zřejmé, proč by měl být popisovaný postup na hraně zákona a „atypický až 

příliš“;  

- str. 24 – povinnost zajistit agenturním zaměstnancům srovnatelné podmínky tíží také 

agenturu;  

- str. 26 – je zcela nepřiléhavé přirovnání k veřejným zakázkám – autorovi lze doporučit ke 

studiu ust. § 1770 an. ObčZ; 

- str. 31 – oprávnění požadovat náhradu nákladů ust. § 43a ZPr zná od samého počátku; 

- str. 31 – práce byla odevzdána v květnu roku 2019, autor hovoří o novele a poukazuje na 

datum účinnosti 1. července 2019, aniž by se jakkoli pozastavil nad stavem přípravy 

novelizace v kontextu termínu, kdy byla práce odevzdána.  

 

Práci lze ještě připustit k obhajobě, neboť (byť velice hraničně) splňuje předpoklady kladené na 

příslušný druh kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, s navrženým 

kvalifikačním stupněm dobře. Podmínkou úspěšné obhajoby je nicméně zcela komplexní a 

argumentačně podpořená odpověď autora na položené otázky.   

 

Při ústní obhajobě se autorka vyjádří k těmto otázkám: 

1) Autor v podrobnostech popíše stávající právní úpravu pracovních poměrů na dobu určitou, 

včetně možných právních důsledků, které nastanou při sjednání doby trvání pracovního 

poměru na dobu určitou v rozporu s pravidly obsaženými v ust. § 39 ZPr (např. doba trvání 4 

roky, či 4 opakování);  

2) Jaký je rozdíl mezi dobou a lhůtou? Autor vyloží související pravidla pro počítání času.  

 

V Praze dne 17. června 2019 
JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 

oponent diplomové práce 


