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1. Aktuálnost (novost) tématu 
Problematika agenturního zaměstnávání je častým tématem diplomových i rigorózních 

prací. K atraktivitě tématu přispívá jednak skutečnost, že mnoho studentů vysokých škol se 

s tímto, stále ještě relativně novým fenoménem, pracovněprávních vztahů v době svého 

studia seznámí v praxi - v pozici agenturních zaměstnanců, a dále pak skutečnost určitého 

„mezioborového“ přesahu tohoto jevu. Také zdánlivost poměrně „kompaktní“ úpravy 

agenturního zaměstnávání v pracovním kodexu, je často impulsem pro prvotní zájem 

studentů o danou problematiku; teprve hlubší studium tématu však odhalí četné složitosti 

materie, která nejen v českém, ale i v „unijním“ měřítku, odráží nepřetržitý vývoj 

společenských vztahů při výkonu závislé práce. Jakkoliv se jedná o frekventované téma 

diplomových prací, je právě z výše popsaného důvodu v pozitivním slova smyslu „trvale 

aktuální“ a přináší vždy další možnosti pohledů.   

  

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

metody 

Zvolené téma diplomové práce vykazuje – individuálně, vždy v závislosti na konkrétním, 

diplomantem zvoleném pojetí zpracování práce – střední až vyšší míru náročnosti na 

znalost zkoumané materie v českém právním řádu a v právním řádu zemí, jejichž právní 

úprava je případně komparována, včetně příslušné judikatury. Potenciál, který v tomto 

ohledu zvolené téma skrývalo, diplomant částečně využil.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je v zásadě z formálního pohledu členěna vhodně a vcelku systematicky.  

 

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

zpracován  

Cíl práce, který si diplomant vytyčil ve třetím odstavci „Úvodu“ diplomové práce 

v základu splnil. Jednoznačně pozitivně lze hodnotiti ty části diplomové práce, ve kterých 

diplomant zaujímá vlastní kritický postoj a odůvodňuje své názory k diskutovaným 

právním otázkám, přičemž kladně hodnotím, že diplomant neopomíjí zmiňovat i 

„menšinové“ názory či publikované výklady apod. Také vhledy do zahraniční literatury i 

právních úprav jsou do práce včleněny organicky a přispívají k plastičnosti pohledu na 

zkoumanou problematiku. Za nedostatek práce je třeba označit méně četnou práci 

s judikaturou vztahující se k danému tématu.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant v zásadě naplnil cíl práce vytýčený 

v jejím úvodu. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Protokol o kontrole na plagiáty, v rozsahu 

přesahujícím 16 200 stran textu, byl generován v 

SIS se zjištěnou nejvyšší dosaženou mírou 

podobnosti rovnou 5% (u celkově identifikovaných 

cca 700 dokumentů byly zjištěny prvky podobnosti 



  

nepřekračující shora uvedený rozsah). Diplomant 

v průběhu práce konzultoval některé aspekty jejího 

zpracování s vedoucím DP a při zpracování práce 

reflektoval některé jeho rady. Vedoucímu práce 

nejsou známy žádné důvody, které by zakládaly 

pochybnosti o samostatnosti autora při zpracování 

tématu. Z výše uvedených důvodů vedoucí 

diplomové práce protokol o podobnosti závěrečné 

práce blíže nezkoumal.   

 

Logická stavba práce Stavba práce je logická. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Okruh použité literatury (zejména tuzemské) je 

vhodným vzorkem odborné literatury vztahující se 

k danému tématu; z pramenů je (v zásadě -  viz 

níže) citováno požadovaným způsobem. Je však 

třeba diplomantovi vytknout, že – v rozporu se 

zvyklostmi – neuvádí u citací z děl (či odkazů na 

díla) autorských kolektivů, autory konkrétních 

citovaných pasáží; naopak – u jednoho z nejčastěji 

odkazovaných pramenů v diplomové práci opomněl 

diplomant (nepřesným označením) uvést, že není 

dílem jediného autora, ale autorského kolektivu. 

V případě práce s některými zdroji by bylo vhodné, 

kdyby diplomant více reflektoval jejich „dobový 

kontext“, resp. kdyby bylo z práce více zřejmé, že si 

je diplomant ve všech ohledech vědom v mezidobí 

změněného právního řádu, např. v důsledku 

rekodifikace soukromého práva apod. (viz např. 

kapitola 4.2).  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Kritická analýza, s částečným přihlédnutím 

k historickému vývoji analyzovaných úprav, je 

hlavní metodou používanou diplomantem. Přínosné 

jsou také dílčí komparace se zahraniční právní 

úpravou i zmínky týkající se zahraničních 

doktrinálních náhledů. Z tohoto pohledu lze 

diplomovou práci označit za zdařilou – zejména 

s ohledem na kapitoly 4. a 5. diplomové práce. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

V práci se objevují „překlepy“ či jiná „písařská“ 

pochybení; větší pozornost mohla být věnována 

„závěrečné redakci“. 

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková i stylistická úroveň odpovídá požadavkům 

kladeným na diplomové práce. 

 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Při obhajobě diplomové práce by se diplomant měl zaměřit zejména: 

a) na prvotní podobu jím odkazované úpravy „povinného pojištění“ agentur práce proti 

úpadku (str. 29 a násl.) v českém právním řádu a problémy s ní spojené v době nabytí 

její účinnosti, 



  

b) na úvahu zohledňující nedávnou novelizaci § 22a resp. § 33a zákona o inspekci práce 

ve vazbě na obsah dohody agentury práce a uživatele;  

c) na úvahu nad problematikou možného českého transpozičního deficitu ve vztahu k čl. 6 

odst. 2 a odst. 3 směrnice o agenturním zaměstnávání.   

 

    

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práce (přes vyjádřené výhrady) splňuje 

požadavky kladené PF UK na diplomové práce 

a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Navržený klasifikační stupeň Navržený klasifikační stupeň: velmi dobře 

 

 

V Praze dne 12.8.2019 

 

_________________________ 

  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  

    vedoucí diplomové práce 


