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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je aktuální, obrana dosažených standardů sociálních jistot zaměstnanců a 

nebezpečí postupující prekarizace postavení některých skupin zaměstnanců - včetně 

zaměstnanců agentur práce - je a do budoucna ještě více bude, důležitou otázkou sociálního 

smíru.  

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

metody 

Téma rigorózní práce se vyznačuje vyšší mírou náročnosti na teoretické znalosti zkoumané 

materie, které autor v převážné míře prokázal. Kladně hodnotím vlastní praktické „vhledy“ 

rigorozanta na zkoumanou materii z pohledu jeho zkušeností praktikujícího advokáta,  

včetně těch velmi aktuálních, souvisejících se zkušenostmi dopadu pandemie koronaviru do 

tohoto sektoru činnosti agentur práce. Také snaha učinit práci „více čtivou“ díky postřehům 

získaným osobním rozhovorem od jednoho z dřívějších čelných „představitelů“ profesního 

uskupení agentur práce, přispěla k plasticitě celkového vyznění  práce, jakkoliv odkazy na 

tento rozhovor byly pojaty a do práce textu začleněny občas poněkud „neortodoxním“ 

způsobem. 

3. Formální a systematické členění práce 

K členění práce nemám připomínek, jednotlivé části práce na sebe logicky navazují.  

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

zpracován 

Cíl práce, jak jej rigorozant vytyčil na str. 2, byl předloženou prací převážně naplněn.    

5. Kritéria hodnocení práce 

Splnění cíle práce Viz výše. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Rigorozant konzultoval práci s pověřeným 

akademickým pracovníkem a mnohá jeho 

doporučení v práci zohlednil.  

Protokol o kontrole na plagiáty byl generován v SIS 

se zjištěnou nejvyšší dosaženou mírou podobnosti 

7% (celkem u 784 dokumentů byly zjištěny prvky 

podobnosti dosahující jen u několika z nich shora 

uvedený rozsah).  

Při nahodilém bližším zkoumání některých děl 

(celkový rozsah protokolu činí 19199 stran textu) s 

nejvyššími identifikovanými prvky „shodnosti“ je 

zřejmé, že „indikované shodnosti“ jsou dány zejména 

citacemi judikatury, právních předpisů, odborné 

literatury apod.  

Pověřený akademický pracovník konstatuje, že mu 

nejsou známy žádné důvody, které by zakládaly 

pochybnosti o samostatnosti autora při zpracování 

tpráce. 

Logická stavba práce Bez připomínek. 



  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Rigorozant použil při zpracování tématu v zásadě 

reprezentativní vzorek tuzemské odborné literatury 

vztahující se k dané oblasti. Práce se zahraničními 

prameny i judikaturou mohla být poněkud bohatší. 

V případě citací z děl kolektivu autorů však bývá 

zvyklostí uvádět i autory konkrétní citované pasáže, 

což v práci zpravidla činěno není. 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autor při zpracování použil metody deskripce a 

analýzy, jejíž hloubka je v zásadě dostačující. 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Úprava práce je na dobré úrovni.  

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň odpovídá požadavkům kladeným 

na rigorózní práce. Pokud jde o stylistickou úroveň, 

lze k práci vznést dílčí připomínky: některé v práci 

použité obraty i stylistické postupy nejsou pro tento 

druh vědecké práce obvyklé, ale v konečném 

důsledku nesnižují obsahovou úroveň práce.   

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Pokud jde o formální stránku: 

A) V některých pasážích práce se autor dopouští nadbytečného kopírování rozsáhlých 

pasáží právních předpisů. 

B) Větší pečlivost při citacích (resp. parafrázích názoru jiných autorů) by občas vedla 

k jasnějšímu vyznění textu. Pověřený akademický pracovník např. odkazuje na zkreslení 

jeho vlastní pasáže z citované knihy, které je obsaženo na str. 48 rigorozní  práce (čtvrtý 

a pátý řádek), uvedený text je pak ve zdánlivém rozporu se správně zpracovanou citací 

uvedenou o tři řádky níže. 

Pokud jde o stránku obsahovou: 

1) Pokud se v některých pasážích práce její autor odvolává na argumenty, které získal 

rozhovorem s odborníkem na danou oblast, bylo by vhodné, kdyby některé převzaté 

názory podrobil určitému zhodnocení, či k nim vyjádřil vlastní názor; tak např. pokud je 

na str.10 práce uváděno: „Dnes je situace odlišná, řada firem ráda nyní bude využívat 

zkrácené pracovní úvazky (pravděpodobně i s ohledem na změny, které s sebou přinese 

pandemie COVID-19). A právě agentury práce toto dokážou nejlépe zajistit.“ Není zřejmé 

o co se tato úvaha opírá; stejné lze vztáhnou k otázce „sdíleného pracovního místa“ – 

rigorozant by měl při obhajobě provést úvahu i v tom směru, zda sdílet pracovní místo 

bylo možné i před novelizací zák. práce provedenou zák. č. 285/2000 Sb. a zda je tato 

úprava použitelná i v rámci agenturního zaměstnávání. 

2) V pasáži uvedené na str. 23 a 24 práce vytváří autor dojem, že agenturnímu zaměstnávání 

cizinců nyní nic nebrání - bylo by vhodné toto nepřesné zjednodušení při obhajobě uvést 

na pravou míru a to i na základě známe judikatury k přeshraničnímu poskytovaní služeb 

zakrývajícímu v některých případech nepovolené agenturní zaměstnávání cizinců.   

 

Předložená práce, přes shora uvedené výhrady, splňuje požadavky kladené PF UK 

na práce rigorózní – doporučuji k obhajobě.  

 

 

V Praze dne 1.06.2021        prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D. 
_________________________ 

pověřený akademický pracovník 


