
Posudek k diplomové práci 

Jméno diplomanta:  Jan Marek 

Téma a rozsah práce: 

Atypické formy zaměstnání  (rozsah 54 stran textu) 

Datum odevzdání práce: 30.8. 2019 

1. Aktuálnost tématu a míra shodnosti práce  

Práce se zabývá velmi aktuálním tématem pracovního práva, 

a to zejména s ohledem na moderní trendy digitalizace a 

work-life balance. Téma má dopad do hledání možností 

pružných forem zaměstnání uzpůsobených potřebám smluvních 

stran. Shodnost práce ve srovnání s ostatními pracemi  dle 

vygenerovaného protokolu ze dne 31. 8. 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. Téma ve svém obsahu přesahuje meze toliko 

pracovního práva. 

 

3. Obsah práce 

Práce se skládá ze čtyř částí, úvodu a závěru. Autor se 

v prvních dvou částech zabývá vymezením pojmů a parametru 

flexicurity a atypických forem zaměstnání. Stěžejní pasáží 

práce je její část třetí, která se zabývá jednotlivými druhy 

atypických forem zaměstnání. Část čtvrtá dále nastiňuje 

formy zahraniční. Obsáhlejší závěr práce hodnotí úpravu de 

lege lata a dává některé náměty de lege ferenda.  

 



4. Hodnocení práce 

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

z adekvátního množství pramenů,  a to i cizojazyčných. 

Poznámkový aparát je dobře využíván, stejně jako prameny. 

Některé náměty a zjištění autora by nicméně bylo vhodné 

ještě rozšířit (zejména dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr – str.22 až 27).   K práci nemám výraznějších 

připomínek, vyzdvihuji naopak pojednání o zahraničních 

formách zaměstnání, byť by některé z nich zasloužili hlubší 

pojednání.  

   5. Výsledky práce  

Práce přináší nové poznatky i závěry autora. Autor zmiňuje 

obecně existující teoretické formy flexibilní práce, 

vyjadřuje se k nim a uvádí jejich fungování a hodnotí je.  

   6. Klasifikace práce 

Práce je zdařilá a lze ji jednoznačně doporučit k obhajobě. 

V rámci obhajoby by   autor měl posoudit právní povahu dohod 

o pracích konaných mimo pracovní poměr a to i ve vztahu 

k právu komunitárnímu.  
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