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1. Aktuálnost (novost) tématu 

Zvolené téma je klíčové pro udržení sociálního smíru, autor dostatečně analyzuje toto téma 

též v souvislostech novodobých trendů 

 

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

metody 

Teoretické znalosti – téma je vysoce náročné na teoretické znalosti, autor tyto znalosti v 

podstatě prokázal 

Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující množství 

odborné literatury a judikatury, autor těžil též ze svých četných praktických zkušeností a 

znalostí získaných v oboru pracovního práva a práva sociálního zabezpečení,  

Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování rigorozní práce 

3. Formální a systematické členění práce 

Práce s literaturou, vč. citací – autor vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje použité 

prameny 

 

4. Vyjádření k práci 

Splnění cíle práce – práce má nejen kompilační povahu, autor též dostatečně analyzuje 

českou právní úpravu a průběžně dochází k  podnětným teoretickým vývodům a praktickým 

závěrům  

Práce splňuje požadavky kladené Univerzitou Karlovou v Praze, Právnickou fakultou na 

zpracování rigorózních prací.  

Dle Protokolu o vyhodnocení originality závěrečné práce ze dne 1.4.2021 existuje téměř 700 

podobných dokumentů (protokol má přes 16 tisíc stran), shodnost s předloženou disertační 

prací je však marginální a je dána totožností právní úpravy a citované judikatury. Shodnost 

nepřekračuje 5 %. V alternativním vyhledávacím programu turnitin byla podobnost 

vyhodnocena souhrně 46 %, u jednotlivých dokumentů pak je pod 12 %, a tedy po kontrole 

akceptovatelná.   

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce  

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Téma autor se mnou nekonzultoval, stejně jako 

vlastní práci (to ovšem odpovídá mé roli oponenta 

práce) 

 

Logická stavba práce Odpovídá zvolenému tématu, autor dostatečně 

analyzuje mezinárodní, unijní i národní úpravu.  



  

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

Podle standardů 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Autor vhodně spojil teoretické poznatky a praktické 

zkušenosti. Práce poukazuje na nedostatky platné 

právní úpravy a autor v odůvodněných případech 

navrhuje dílčí zlepšení. Oceňuji práci jako celek, 

zvláště pak pojednání autora o realizaci agenturního 

zaměstnávání na str. 39 a násl. rigorózní práce, jakož 

i analýzu souvislostí s pandemií na str. 61 a násl. 

rigorózní práce). 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Práce je standardně upravena, výklad není 

doprovázen grafy 

Jazyková a stylistická úroveň Velmi dobrá 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

K práci mám dílčí připomínky: práce je však zpracovaná z hlediska hloubky výzkumu téměř na 

hraně akceptovatelnosti. Zvolené téma není analyzováno dostatečně a skutečná subtémata si autor 

spíše volil nahodile bez důkladnéjší ho výzkumu. Na druhou stranu tuto nezkušenost ve výběru 

tématu lze připsat autorově snaze zpracovat téma bez pomoci konzultanta. Témata, která si autor 

zvolil však zpracoval důkladně. Autor navíc dochází ke skutečným námětům de lege ferenda. 

Dále uvádím, že autor příliš cituje cizí autory či judikaturu, když by sám měl tvůrčím způsobem 

materii rozpracovat (viz str. 11, 15, 18 či 24 rigorozní práce). 

Dále zpochybňuji systematiku práce, když po profesích se autor věnuje nelegálnímu zaměstnávání 

cizinců.  

 

Autor by se mohl během obhajoby rigorózní práce zaměřit na některé z těchto podnětů: 

 

1) Může autor uvést jakoukoliv judikaturu k nelegální práci v komparovaných státech? 

 

2) Lze dát agenturnímu zaměstnanci výpověd bez uvedení důvodu, a pokud ano, za 

jakých podmínek? 

 

Doporučení práce k obhajobě Práci doporučuji k obhajobě před příslušnou 

státní zkušební komisi pro obhajobu rigorózní 

práce. 

 

 

Doporučuji, aby práce byla hodnocena Prospěl. 

 

Doporučuji, aby kandidátovi byl po úspěšné obhajobě udělen titul „JUDr.“  

 

V Praze dne 21.5.2021 

 

 

 
_________________________ 



  

doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

oponent 


