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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, diplomantka využila pouze částečně.  

 

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 diplomantka vytyčila v jejím „Úvodu“ naplnila pouze částečně, což je do 

jisté míry dáno již faktem, že hodnocená diplomová práce je co do svého skromného 

rozsahu „hraniční“. Není tak překvapivé, že diplomatka např. redukovala v úvodu 

vytyčený cíl „navrhnout právní úpravu de lege ferenda“ na jednu stránku obecných tezí 

v samém závěru práce apod. Za nedostatek práce je třeba označit málo četnou práci 

s judikaturou (domácí i „unijní“) vztahující se k danému tématu, také komparační vhledy 

do zahraničních právních úprav jsou příliš skromné.  

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomantka částečně naplnila cíle práce vytyčené 

v jejím úvodu. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomantka přikročila ke zpracování tématu 

diplomové práce s prodlevou několik let od zadání 

diplomového úkolu a dostala se při zpracování 

diplomové práce do termínových komplikací, 

kterými zdůvodňovala fakt, že s vedoucím 

diplomové práce byla jen v řídkém kontaktu a 



  

průběh práce nad DP s ním nekonzultovala.  

Protokol o kontrole na plagiáty byl generován v SIS 

se zjištěnou nejvyšší dosaženou mírou podobnosti 

rovnou 8% (u jednoho z celkově identifikovaných 

750 dokumentů byly zjištěny prvky podobnosti 

nepřekračující shora uvedený rozsah). Dle 

generovaného protokolu o vyhodnocení podobnosti 

závěrečné práce je míra shodnosti s jinými pracemi 

dána zejména popisným charakterem hodnocené 

diplomové práce, když při nahodilém podrobném 

bližším zkoumání některých částí protokolu (o 

celkovém rozsahu 11354 stran) je zřejmé, že 

shodnosti spočívají zejména v nadměrných citacích 

či „autorských transkripcích“ právních předpisů, či 

v hojných citacích z děl autorů uvedených 

v seznamu použité literatury.  

Vedoucí práce konstatuje, že z dostupných údajů 

nelze učinit závěr o nepůvodnosti práce a nejsou mu 

ani známy žádné jiné důvody, které by zakládaly 

pochybnosti o samostatnosti autorky při zpracování 

tématu.  

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 diplomantce vytknout, že – v rozporu se 

zvyklostmi – neuvádí v některých pasážích práce u 

citací z děl (či odkazů na díla) autorských kolektivů, 

autory konkrétních citovaných pasáží. Využití 

cizojazyčných zdrojů mělo být hojnější. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je převážně popisného charakteru 

s občasnými prvky kritické analýzy některých 

projevů (dopadů) stávající „české“ právní úpravy 

v praxi a s částečným přihlédnutím k vlivu 

historického kontextu vývoje zkoumané oblasti. 

Přínosné jsou tak zejména dílčí, bohužel však málo 

četné, zahraniční „komparační vhledy“. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

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

pochybení; větší pozornost mohla být věnována 

„závěrečné redakci“, např. již od strany 4 práce se 

vyskytuje posun poznámek pod čarou (některé jsou 

zobrazovány až na stranách následujících).  

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 diplomantka měla zaměřit zejména: 



  

a) na otázku počtu legálních, resp. též „judikatorních“ znaků závislé práce (str. 7 a násl. 

diplomové práce), 

b) učinit stručnou úvahu na téma hlavní „národní“ i „unijní“ judikatury vztahující se ke 

zkoumanému tématu, 

c) provést 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) ještě splňuje 

požadavky kladené PF UK na diplomové práce 

a doporučuji ji k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň Navržený klasifikační stupeň: dobře 

 

 

V Praze dne 27.8.2019 

 

_________________________ 

  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  

    vedoucí diplomové práce 


