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1. Aktuálnost (novost) tématu  

 

Autorka zvolila téma trvale aktuální, které bývá pravidelným předmětem odborné diskuze na 

úrovni pracovního práva, práva sociálního zabezpečení i správního práva, a to i s ohledem na 

problematické aspekty, které s sebou nelegální práce a její zjišťování a prokazování přináší, a které 

autorka zdařile pojmenovala a posoudila.  

 

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

metody  

 

Zpracování zvoleného tématu vyžadovalo dobrou orientaci v příslušných ustanoveních právních 

předpisů oblasti pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a deliktního práva správního. 

Autorka provedla podrobnou rešerši relevantní judikatury Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního 

soudu, Ústavního soudu i soudů evropských. Z předložené kvalifikační práce jsou patrné široké 

teoretické znalosti, které autorka umně využila při zpracování jednotlivých okruhů zvoleného 

tématu, i při formulaci vlastních kritických názorů. Práce je zpracována pomocí standardních metod 

pro tento druh prací. Zcela jednoznačně je namístě ocenit praktickou část práce, která nebývá u 

kvalifikačních prací vysokoškolských studentů v oboru právo a právní věda častým jevem, o to 

více jsou však tato snaha, zpracování dat a vyvození závěrů ceněné.  

 

3. Formální a systematické členění práce  

 

Systematika práce je odpovídající.  

 

Text práce je rozdělen (vyjma úvodu a závěru) do čtyř částí, které jsou dále děleny do podkapitol. 

V první části autorka představuje institut závislé práce obecně, jeho genezi v rámci zákoníku práce, 

včetně jednotlivých znaků závislé práce. Druhá část podrobně vymezuje právní úpravu výkonu 

závislé práce v pracovněprávním vztahu a mimo něj. Pozornost je soustředěna jednak na výkon 

práce v režimu tzv. švarcsystému a dále na další právní vztahy, jež splňují definici nelegální práce. 

Ve třetí části autorka analyzuje výkon práce mimo základní pracovněprávní vztah optikou 

správního deliktu a jeho trestání. Čtvrtá část je věnována praktickému výzkumu autorky, v rámci 

něhož autorka přezkoumává rozhodnutí oblastních inspektorátů práce a Státního úřadu inspekce 

práce, tato kriticky hodnotí a vyvozuje z nich závěry mimo jiné ve vztahu k vytčeným čtyřem 

hypotézám.  

 

4. Vyjádření k práci  

 

Diplomová práce komplexně postihuje předmětnou problematiku výkonu práce mimo základní 

pracovněprávní vztah. Autorka se neodkazuje pouze na teoretické základy, ale pracuje i s aktuální 

a relevantní judikaturou, alternativami možných řešení vybraných problémů a vlastním výzkumem. 

Práce nevykazuje zásadní obsahové nedostatky a lze ji považovat za zdařilou.  



 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce  Autorka vymezila cíle práce hned v úvodu a jejich 

splnění shrnula v závěru. Cílem práce bylo propojit 

oblast zaměstnanosti a oblast správního trestání v jedné 

kvalifikační práci tak, aby tato přinesla ucelené poznatky 

ohledně nelegální práce a jejího trestání dle platné právní 

úpravy a aktuální judikatury. Dalším cílem autorky bylo 

poukázat na chybný postup inspektorátů práce při trestání 

nelegální práce, neboť jednání posuzovaná jako nelegální 

práce často nelegální prací nejsou. Diplomantka se 

rovněž pokouší vyvodit obecné závěry ohledně výše 

ukládaných pokut, povahy obviněných subjektů či 

okolností ovlivňujících rozhodování inspektorátu o výši a 

druhu trestu. Všechny předsevzaté cíle lze považovat za 

naplněné. 

 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení práce z 

hlediska plagiátorství  

Diplomantka s oponentkou práci a ani žádnou její část 

nijak nediskutovala.  

Oponentce nejsou známy žádné skutečnosti, které by 

zakládaly pochybnost o autorčině samostatnosti. 

Dle vygenerovaného protokolu o výsledku kontroly 

na plagiáty je podobnost vykazována zpravidla s úpravou 

obsaženou v právních předpisech, z nichž autoři prací 

s obdobným tématem čerpají. Oponent nemá důvod 

pochybovat o tom, že se jedná o práci původní. 

 

Logická stavba práce  Téma je zpracováno přehledně v logicky uspořádaném 

celku, s potřebným poznámkovým aparátem, seznamem 

zkratek, přehledem použité literatury, abstraktem a 

seznamem klíčových slov. 

 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně citací  

Autorka zvolila jako výchozí zdroj široké spektrum 

odborných pramenů, včetně relevantní judikatury 

vrcholných národních soudů, i přiléhavých rozhodnutí 

Soudního dvora Evropské unie a Evropského soudu pro 

lidská práva, odborných monografií, odborných článků a 

dalších publikací, které cituje v souladu se stanovenou 

normou. Diplomantka prokázala schopnost samostatné 

práce s uvedenými prameny. 

 

Hloubka provedené analýzy (ve 

vztahu k tématu)  

Kvalifikační práce komplexně postihuje právní úpravu 

nelegální práce v aspektu výkonu závislé práce mimo 

základní pracovněprávní vztah. Autorka přistupuje 

k tématu mezioborově, znaky závislé práce, jež byly 

vymezeny v první části práce, dále využívá při 

posuzování jednotlivých eventualit a okolností výkonu 

nelegální práce. Lze ocenit, že se autorka snaží 

neomezovat pouze na výklad obsahu předpisů či 

deskripci teoretických východisek, ale předkládá i vlastní 



 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě  

 

V rámci ústní obhajoby navrhuji, aby autorka zhodnotila, zda ředitel státního podniku může pověřit 

výkonem oprávnění jmenovat a odvolávat vedoucí organizačních útvarů podniku ve smyslu § 33 

odst. 3 písm. c), § 33 odst. 4 písm. c) a § 73 odst. 1 zákoníku práce jiného zaměstnance podniku, a 

jaký dopad může jmenování/odvolání vedoucího zaměstnance jinou osobou než ředitelem podniku 

mít na daný pracovněprávní vztah? 

 

Rovněž navrhuji, aby autorka uvedla svůj názor na způsob poskytování právních služeb 

zaměstnaným advokátem optikou zkoumaného tématu švarcsystému. 

 

 

 

 

V Praze dne 26.1.2022 

 

 

 _______________________________________  

Mgr. Lucie Matějka Řehořová, PhD., oponentka 

názory ke zkoumané problematice a úvahy de lege 

ferenda. 

I přes některé výtky, které lze mít k některým 

terminologickým nepřesnostem či dílčím závěrům práce, 

zejména co do neúplnosti výkladu (např. na str. 17 je ve 

vztahu k právu zaměstnance odmítnout výkon práce 

opomenuto ust. § 106 odst. 2 ZP), je možné konstatovat, 

že se jedná o práci zdařilou. 

 

Úprava práce (text, grafy, tabulky)  Práce je z hlediska formálního upravena způsobem 

obvyklým pro tento druh prací. 

 

Jazyková a stylistická úroveň  Technické zvládnutí textu je dobré. Jazyková úroveň práce 

je velmi dobrá, překlepy v textu a chyby v interpunkci 

minimální.  

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji diplomovou 

práci k obhajobě. 

Navržený klasifikační stupeň „velmi dobře“ až „výborně“ v závislosti na ústní 

obhajobě  


