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1. Aktuálnost (novost) tématu 
 
Autorka si zvolila téma, které lze hodnotit jako vysoce aktuální s ohledem na význam agentur 
práce na trhu práce a probíhající diskuse o nutnosti jejich činnost více veřejnoprávně regulovat. 
Současně mám dojem, že veřejnoprávní regulace agenturního zaměstnání byla v uplynulých letech 
(pokud jde o její reflexi v odborné literatuře) neprávem zastíněna regulací soukromoprávní. Volbu 
tématu tak lze hodnotit jednoznačně pozitivně.   
 
 
2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody 
 
Téma veřejnoprávních aspektů agenturního zaměstnávání lze hodnotit jako středně až mírně 
nadprůměrně náročné. Jeho náročnost zvyšuje jistá složitost zkoumané právní úpravy i její vyšší 
náchylnost k legislativním změnám.  Autorka potenciál tématu zcela využila a shromáždila 
dostatečné množství vstupních údajů, s nimiž korektně pracuje pomocí analytické a popisné 
metody.  
 
3. Formální a systematické členění práce 
 
Práce je logicky a přehledně členěna do kapitol.  
 
4. Vyjádření k práci 

 
Kritéria hodnocení práce 
 

Splnění cíle práce Cíl práce byl dle názoru oponenta splněn.   
Samostatnost při zpracování 
tématu včetně zhodnocení 
práce z hlediska plagiátorství 

Práce úspěšně prošla kontrolou na plagiáty. Text 
práce sice vykazuje jistou míru podobnosti s jinými 
již publikovanými testy, po přezkoumání příslušných 
protokolů je však zjevné, že jde toliko o ustálená 
slovní spojení, citace textu právních předpisů apod. 
Procentní míra podobnosti je pak natolik nízká, že 
jsem nepovažoval za nutné se záležitostí zabývat 
detailněji.   

Logická stavba práce Text je strukturován logicky a přehledně.  
Práce se zdroji (využití 
cizojazyčných zdrojů) včetně 
citací  

Autorka pracuje s bohatou paletou domácích zdrojů 
včetně judikatury. Zdroje jsou v práci korektně 
citovány.  
 
Nedostatek zahraničních zdrojů autorka do jisté míry 
kompenzuje rozborem příslušných evropských 



 

 

 

směrnic. Akceptuji, že cílem práce byla především 
detailní analýza domácí právní úpravy a jejích 
tendencí. Skutečnost, že práce významněji nepracuje 
se zahraniční literaturou, tak nevnímám jako 
nedostatek.  
   

Hloubka provedené analýzy 
(ve vztahu k tématu) 

Hloubku provedené analýzy hodnotím jako 
dostatečnou. Autorka se jí zvolenými instituty 
zabývá v jejich historických souvislostech, propojuje 
poznatky o právní úpravě se znalostí aktuální situace 
na trhu práce včetně statistických údajů a nebojí se 
formulovat kritické názory či návrhy na zlepšení.   

Úprava práce (text, grafy, 
tabulky) 

Úprava práce je standardní.   

Jazyková a stylistická úroveň Jazyková úroveň je velmi dobrá, práce je psána čtivě 
a srozumitelně.  

 
 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 
 
Doporučení/nedoporučení práce 
k obhajobě 

Práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji 
ji k obhajobě. Nad rámec toho se domnívám, že 
by bylo na místě, aby autorka některé ze svých 
závěrů publikovala.  
 
V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby autorka 
blíže rozvedla své závěry ohledně závazného 
stanoviska MV a jeho významu v procesu 
vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání. 
 
V praxi jsem se setkal s tím, že nadnárodní 
korporace si v ČR založila pobočku, jejímž 
jediným účelem mělo být agenturní zaměstnání. 
V době před pravomocným vydáním povolení 
pobočku řídili zaměstnanci holdingu ze 
zahraničí a sídlo měla zaregistrováno u 
poskytovatele virtuálních kanceláří. Návštěva 
z MV na místě nenašla žádného zaměstnance 
ani informaci o úředních hodinách a vydala na 
základě toho nesouhlasné stanovisko. Jaký je 
názor autorky na tuto praxi, případně 
doporučení k řešení podobných situací?  

 
 
 
V Praze dne 6. 9. 2021 
 

_________________________________ 
JUDr. Jakub Tomšej, Ph.D., oponent práce  


