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1. Aktuálnost (novost) tématu 

 

Problematika právní úpravy a postihu nelegální práce, jak je vymezena v zákoně o 

zaměstnanosti, je dlouhodobě aktuální. V poslední době získává na aktuálnosti z hlediska 

své podstaty rovněž v kontextu otázek spojených s výkonem práce prostřednictvím 

moderních technologií (platformovou prací).  

 

Jedná se o problematiku praktickou. Z hlediska aplikační praxe se jedná o téma přínosné.  

 

 

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

metody 

 

Pokud je materie analyzována do hloubky, je-li analyzována související judikatura a přístupy 

orgánů veřejné moci, a jsou-li formulovány komplexní závěry, včetně úvah de lege ferenda, 

a jsou-li tyto v odpovídající hloubce argumentovány, jde o téma náročné jak z hlediska 

předpokládaných teoretických znalostí a vstupních informací, tak z hlediska jeho zpracování 

a použitých metod.  

 

Nabízeného potenciálu autorka s ohledem na typ kvalifikační práce v potřebné míře využila.  

 

 

3. Formální a systematické členění práce 

 

Systematika členění práce je v základu dobrá.  

 

 

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

 

Autorce se vytyčený cíl podařilo naplnit.  

 

 

 

 



  

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Autorka vytyčené cíle v potřebné míře v zásadě naplnila.  

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

Autorka s vedoucím práci opakovaně konzultovala a 

vedoucím vznesené připomínky do textu práce vesměs 

zpracovala.  

 

K práci byly vyhotoveny protokoly o shodnosti práce 

s jinými pracemi a dokumenty.  Zpravidla je vykazována 

shodnost/podobnost s informačními zdroji, které 

odkazují na právní úpravu – v řadě případů se protokol 

odkazuje na dikci právních předpisů, které autorka 

v práci cituje, resp. s nimiž autorka v práci dále pracuje.  

 

Vedoucímu je známo několik odborných publikací a 

kvalifikačních prací věnujících se shodnému tématu. 

Žádná z prací a ani z publikací však není shodná 

s předloženou kvalifikační prací.  

 

Z uvedených důvodů vedoucí práci protokol o 

podobnosti dále nezkoumal.   

 

Logická stavba práce Logická stavba práce je v základu dobrá.  

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

S ohledem na typ kvalifikační práce, zkoumanou materii 

a k ní se vztahující prameny, lze konstatovat, že autorka 

pracovala s dostatečným okruhem pramenů. 

Vyzdvihnout lze zejména bohaté využívání judikatury, 

včetně judikatury zahraniční. 

 

S prameny autorka pracuje správně.  

 

 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

Práce je zpracována primárně deskriptivní a analytickou 

metodou.  

 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

Grafická úprava práce je dobrá.  

 

 

Jazyková a stylistická úroveň Z hlediska stylistického a gramatického si nelze 

nevšimnout, že práce má jisté rezervy. Lze mít za to, že 

příčinou, stejně jako dílčí terminologické nepřesnosti a 

občasných věcných chyb, je rozsáhlost práce a šíře 

materie, kterou se autorka rozhodla postihnout.  

 

 

 

 



  

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

 

Autorka se v předložené práci věnuje problematice nelegální práce, resp. výkonu závislé práce 

mimo základní pracovněprávní vztah. K tématu přistupuje odlišně, než je při jeho řešení 

v kvalifikačních pracích tohoto typu běžné. To lze jedině kvitovat.  

 

Zvláště lze ocenit iniciativu autorky ve vztahu k získávání podkladů přímo od inspektorátů práce, 

jejich analýzu a v následnou formulaci závěrů na jejich podkladě. V tomto lze práci označit za 

relativně ojedinělou a výjimečnou.  

 

Z druhé strany však nelze nevidět, že se autorka rozhodla téma pojmout až příliš široce a pojednat 

o řadě souvisejících otázek a problémů. Hlavní linie výkladu je tak doprovázena dílčími 

odbočkami věnujícími se sice souvisejícím, nicméně nepřímo spojitým otázkám. To má dva 

důsledky.  

 

Jednak je výklad k ústřednímu tématu méně plynulý, což by však nebylo nějak fatální.  

 

Vedle toho, a to je podstatnější, přílišná rozsáhlost a náročnost zpracovávané materie, s ohledem 

na (pochopitelnou a přirozenou) prozatímní nezkušenost autorky se zpracováním takto rozsáhlého 

textu má za důsledek, že je výklad na některých místech povrchní, autorka není na řadě míst zcela 

terminologicky přesná, nevyhýbá se neodborným termínům a dopouští se i věcných chyb.  

 

Poukázat lze příkladmo na následující:  

- str. 5 – Ústava České republiky a Listina základních práv a svobod jsou právní předpisy 

nejvyšší právní síly, nikoli normy. Normy jsou obsaženy v předpisech; 

- str. 9 – hovořit „o vztazích dle pracovního práva“ není terminologicky přesné; 

- str. 35 – pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti jsou 

upraveny zákonem č. 589/1992 Sb., pod číslem 260/1993 Sb. bylo pouze znovu vyhlášeno 

úplné znění předmětného zákona; 

- str. 38 – částečně nepřesný, resp. neúplný je výklad k překážkám v práci a k náhradě mzdy 

a platu;  

- str. 66 – právo na spravedlivý proces je na úrovni Ústavního pořádku České republiky 

zakotveno v čl. 36 an. Listiny základních práv a svobod; 

  

I přes shora uvedené výtky lze práci hodnotit jako zdařilou. Je jen škoda, že autorka nezúžila 

předmět svého zkoumání. Pokud by tak učinila a odstranila nepřesnosti, mohlo by se jednat o 

vynikající práci.  

 

I přes uvedené lze práci doporučit k obhajobě, neboť splňuje nároky kladené na tento typ 

kvalifikačních prací Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, s navrženým kvalifikačním stupněm 

velmi dobře.   

 

Při ústní obhajobě se autorka vyjádří k těmto otázkám: 

1) Autorka blíže vysvětlí své závěry na str. 33 a 34 ohledně § 555 ObčZ.  

2) Autorka se vyjádří k ústavní konformitě stávající spodní hranice sankce za umožnění 

výkonu nelegální práce. 

 

V Praze dne 26. ledna 2021 
doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph. D. 

vedoucí 


