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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Jakkoliv se nejedná o téma vyznačující se „novostí“, jedná se o téma trvale aktuální, což 

bylo ještě zdůrazněno dopady pandemie koronaviru, v jejímž důsledku byla náhle 

„pozitiva“ práce mimo pracoviště zaměstnavatele spatřována i těmi, kteří ji donedávna 

považovali spíše za relikt „domácí rukodělné výroby“. Je chvályhodné, že diplomant, který 

si téma své práce zadával dávno před vypuknutím pandemie, dokázal v diplomové práci 

pružně reagovat na tento nový fenomén a pozitivům i negativům „homeworkingu i 

teleworkingu v době koronaviru“ věnoval významné části své diplomové práce. Zvolené 

téma je tedy možné i z tohoto úhlu pohledu označit za vysoce aktuální a zpracování práce 

na dané téma i za společensky přínosné.   

 

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

metody 

Zvolené téma diplomové práce vykazuje standardní míru náročnosti na znalost zkoumané 

materie v českém právním řádu. Pokud se však autor rozhodl zkoumat daný jev – zcela 

správně – i v historických souvislostech, pak náročnost tématu na vstupní údaje přirozeně 

vzrůstá. To samé lze vztáhnout k problematice budoucí implementace souvztažných 

předpisů EU. Potenciál, který v tomto ohledu zvolené téma skýtalo, diplomant zdařile 

využil.  

 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce je z formálního pohledu členěna vhodně a systematicky.  

 

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

zpracován  

Cíl práce, který si diplomant vytkl v jejím úvodu, tedy zpracovat téma „výkonu práce mimo 

pracoviště zaměstnavatele“ a přispět k objasnění tohoto institutu, upozornit na některé 

legislativní nedostatky a navrhnout některé vhodné změny i s přihlédnutím k současné 

pandemii onemocnění Covid-19, byl diplomantem převážně úspěšně naplněn.    
 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Diplomant převážně naplnil vytyčené cíle práce. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Diplomant opakovaně konzultoval práci s vedoucím 

diplomové práce, některé z jeho doporučení se 

snažil v práci zohlednit.  

Protokol o kontrole na plagiáty byl generován v SIS 

se zjištěnou nejvyšší dosaženou mírou podobnosti 

nižší než 5% (celkem u 204 dokumentů byly 

zjištěny prvky podobnosti nepřekračující shora 

uvedený rozsah).  

Při nahodilém podrobném bližším zkoumání 

některých děl (celkový rozsah protokolu činí 3103 

stran textu) s nejvyššími identifikovanými prvky 



  

„shodnosti“ je zřejmé, že „indikované shodnosti“ 

jsou dány zejména citacemi či „transkripcemi“ 

právních předpisů apod.   

Vedoucí práce konstatuje, že mu nejsou známy 

žádné důvody, které by zakládaly pochybnosti o 

samostatnosti autora při zpracování tématu. 

Logická stavba práce Stavba práce je logická. 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Diplomant použil při zpracování tématu v zásadě 

reprezentativní vzorek tuzemské odborné literatury 

vztahující se k dané oblasti.  

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Malé využití zahraničních zdrojů, stejně jako jen 

dílčí náznaky zahraničního srovnání, jsou v očích 

vedoucího v diplomové práce, „slabší stránkou“ 

hodnocené práce, která mohla být nepochybně 

celkově rozsáhlejší a obohacená o širší zahraniční 

srovnání. Naopak kladně hodnotí vedoucí 

diplomové práce schopnost diplomanta reagovat při 

zpracování zvoleného tématu na aktuální problémy 

spojení s dopadem koronaviru do zkoumané oblasti.  

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce je na velmi dobré úrovni. 

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 diplomant mohl provést úvahu:  

a) nad problematikou výkonu práce (její kontroly a standardů BOZP) „z domova“ 

v případě kdy zaměstnavatel se sídlem v České republice zaměstná tímto způsobem 

zaměstnance s bydlištěm (místem výkonu práce) v jiném státě, 

b) na téma zaměstnance, který se při dohodnutém výkonu práce mimo pracoviště 

zaměstnavatele nakazil koronavirem a propukla u něho nemoc Covid-19 z pohledu 

nemoci z povolání či pracovního úrazu.   

  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.  

Navržený klasifikační stupeň Navržený klasifikační stupeň: přes shora 

uvedené dílčí výhrady - výborně 

 

 

V Praze dne 28.9.2020 

 

_________________________ 

  prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.  

    vedoucí diplomové práce 


