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1. Aktuálnost tématu a míra shodnosti práce  

Práce se zabývá aktuálním tématem pracovního práva, které 

má výrazně praktický dopad do hledání možností pružných 

forem zaměstnání uzpůsobených potřebám smluvních stran 

s ohledem na proces digitalizace, stejně jako na požadavky 

skloubení pracovního  a osobního života. Shodnost práce ve 

srovnání s ostatními pracemi  dle vygenerovaného protokolu 

ze dne 13.5.2019 nepřesahuje 5%. 

 

2. Náročnost a povaha tématu  

Jedná se o náročné téma, v němž musí diplomant aplikovat 

obecné přístupy na řešení konkrétních požadavků 

zaměstnávání osob.  Předmětem posouzení je jednak národní 

právní úpravu v České republice, tak mezinárodní přístupy, 

které by mělo vyústit v nástin  směřování právní úpravy de 

lege ferenda.    

 

3. Obsah práce 

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

v prvních dvou částech zabývá východisky tématu atypických 

forem výkonu práce a dále jejich vymezení. Stěžejní pasáží 

práce jej její část třetí, která se zabývá jednotlivými 

druhy atypických forem zaměstnání, včetně forem 

aplikovaných toliko v zahraničí. Část čtvrtá nastiňuje 

tendence a směřování de lege ferenda. Část pátá popisuje 

fungování atypických forem práce u pěti vybraných 

zaměstnavatelů. Obsáhlejší závěr práce hodnotí úpravu de 



lege lata z pohledu sociálních partnerů a konečně i 

z pohledu samotného autora práce.   

 

4. Hodnocení práce 

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

z adekvátního množství pramenů, cizojazyčné nevyjímaje. 

Vyzdvihnout je třeba praktické zkoumání u pěti vybraných 

zaměstnavatelů (str. 34 a násl.). Poznámkový aparát je dobře 

využíván, stejně jako prameny. Mnohé náměty a zjištění 

autora by bylo vhodné ještě rozšířit (zejména pojednání o 

budoucnosti atypických forem zaměstnání – str. 31 a 32).   

K práci nemám výraznějších připomínek, vyjma poněkud  

strohé části čtvrté.  

   5. Výsledky práce  

Práce přináší odpovídající vhled do problematiky. Autor 

zmiňuje obecně existující teoretické formy flexibilní 

práce, vyjadřuje se k nim a uvádí jejich fungování na 

praktických příkladech u zaměstnavatelů.  

   6. Klasifikace práce 

Práci lze hodnotit známkou velmi dobře. V rámci obhajoby by 

se  autor měl zaměřit na doporučení specifik zahraničních  

úprav, které by byly z pohledu atypických  forem zaměstnání 

inspirativní pro úpravu ČR,  a to zejména z pohledu 

skloubení osobního a pracovního života.  
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