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Předložená diplomová práce je členěna do úvodu, 4 základních částí a závěru. 
K diplomové práci je též připojen seznam zkratek, použitá literatura, resumé v německém 
jazyce a klíčová slova v jazyce anglickém. Celkový rozsah diplomové práce činí 64 stran. 

Diplomantka si vybrala ke zpracování téma, které je aktuální a je v odborné literatuře 
v poslední době hojně zpracováváno. 

Při zpracování diplomové práce vyšla diplomantka z reprezentativního vzorku odborné 
literatury vážící se k danému tématu. Pokud však jde o práci s odbornou literaturou, pak je 
třeba diplomantce vytknout způsob citací a způsob jakým jsou zpracovány poznámky pod 
čarou. Diplomantka neuvádí u jednotlivých děl autorů, na které v poznámkách pod čarou 
odkazuje, zda se jedná o citace z děl jiných autorů či zda (v poznámkách pod čarou) uvedená 
díla jsou uvedena jako literatura, z které bylo v daném případě čerpáno
)bez přímých citací), či zda se jedná o literaturu uvedenou pro provedení možného srovnání 
apod. Od str. 31 diplomové práce výše je navíc systém odkazů pod čarou již velmi 
nepřehledný a v práci se opakuje případ, kdy je v jedné poznámce pod čarou je (bez 
jakéhokoliv rozlišování) odkazováno poněkud zmatečně na více titulů, mezi nimiž není 
žádným způsobem určeno zda se jedná o literaturu srovnávací, citovanou apod. Tak např. 
v pozn. pod čarou č. 77. na str. 38 diplomové práce jsou takto uvedena celkem 4 díla od čtyř  
autorů bez dalšího vysvětlení apod. Tyto nedostatky, které lze zřejmě přičíst menší zkušenosti 
autorky se zpracováním vědeckých prací, z formálního pohledu snižují úroveň předkládané 
práce. 

Diplomantkou zvolené téma práce lze označit z pohledu náročnosti tématu na 
teoretické znalosti za téma standardní a diplomantkou osvědčené teoretické znalosti jsou 
dobré. Obsahovou úroveň předložené práce však, vedle drobných pochybení, kterých práce 
není prosta, snižuje skutečnost, že diplomantka nevěnuje pozornost skutečnosti, že dne 
19.11.2008 byla přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/104/ES o 
agenturním zaměstnávání, která sice ještě nebyla implementována do našeho právního řádu 
(termín daný směrnicí pro její provedení členskými státy je 5.12.2011), ale jedná se  
nepochybně  o významný pramen práva v této oblasti, který v nedaleké budoucnosti může 
ovlivnit podobu právní úpravy agenturního zaměstnávání v ČR. 

Předložená diplomová práce je způsobilá k obhajobě a k této ji doporučuji. Přes 
výše uvedené nedostatky  navrhuji předběžně klasifikovat diplomovou práci jako práci „velmi 
dobrou“.  

Obhajoba se bude konat dne 23.9.2009 v 13.20 hod v míst č. 135 budovy PF UK 
Praha. 

Při této obhajobě  by se diplomantka měla zaměřit na rámcové srovnání stávající 
právní úpravy agenturního zaměstnávání v zákoníku práce (vycházející s Úmluvy č. 181 
MOP) s obsahem směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2008/104/ES o agenturním 
zaměstnávání.

V Praze dne 16.9.2009
JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.

          vedoucí diplomové práce






