
Posudek vedoucího diplomové práce 
Lenky Prokopové 

na téma „Agenturní zaměstnávání“

Předložená diplomová práce má celkem 63 stran vlastního textu a skládá se z obsahu, úvodu, 
sedmi kapitol, závěru, seznamu zkratek a seznamu použité literatury. 

K práci je též připojené shrnutí v anglickém jazyce a seznam klíčových slov. 

Po formální stránce je práce zpracována přehledně, členění práce na kapitoly a jednotlivé 
podkapitoly je vyvážené a logicky navazující. 

Práce diplomantky s českou odbornou literaturou je po formální stránce standardní; 
obohacením  práce by bylo kdyby diplomantka čerpala z pestřejšího vzorku dostupných literárních 
pramenů vztahujících se k danému tématu. Práci se zahraniční literaturou či právními prameny 
diplomantka v práci nezmiňuje. 

Pokud jde o obsahovou stránku, pak práce má převážně popisný charakter. Při zpracování 
zvoleného tématu se diplomantka nedopouští zásadních pochybení, v některých případech však 
pouze přejímá z použité literatury určitá konstatování, aniž by k nim zaujímala vlastní stanoviska. 
Diplomantka také nevyužívá možnost vyjádřit se v rámci kapitol 5 a 6 diplomové práce hlouběji 
k mnohým sporným aspektům stávající právní úpravy, které jsou v praxi i odborné literatuře široce 
diskutovány. V některých případech diplomantka parafrázuje „starší“ odbornou literaturu aniž by se 
v diplomové práci vyrovnala s faktem, že  v mezidobí již došlo ke změnám právní úpravy či 
zamýšleného postupu legislativních prací. Tak (přes diplomantkou datované odevzdání rukopisu 
1.6.2010) např. na str. 56 zmiňuje „připravovanou koncepční novelu zákoníku práce“ a dále na téže 
straně chybně popisuje právo na informace ve vztahu k jednotlivým zástupcům zaměstnanců (i 
s odkazem na straší odbornou literaturu), když vychází z právního stavu zákoníku práce ještě před 
nálezem Ústavního soudu Pl. US 83/06 (vyhlášeném ve Sbírce zákonů ČR pod číslem 116/2008 
Sb.). Pokud dále na straně 57 diplomové práce (Podkapitola 6.4 Právo na informace a projednání) 
diplomantka uvádí, že v „podmínkách agentur práce je sotva možné, aby u nich působili zástupci 
zaměstnanců …“, pak by bylo vhodné toto tvrzení objasnit ve vztahu požadavkům Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání (zejména jejím článkům 7 
a 8).    

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a  navrhuji ji předběžně - přes shora 
uvedené výhrady - klasifikovat známkou „velmi dobře“. Obhajoba se bude konat 23.9.2010 
v místnosti č. 318, 3. patro PF UK v 11:00 hod.  Při obhajobě diplomové práce by se diplomantka 
měla věnovat shora naznačeným okruhům problémů a dále :
a)se ve vazbě na tvrzení uvedená na str. 54 diplomové práce vyjádřit k tomu zda mezi 
zaměstnancem agentury práce a uživatelem je možné uzavřít dohodu dle ustanovení § 252 ZPr,
b)provést úvahu na téma, případných konkrétních změn, které si vyžádá transpozice Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES o agenturním zaměstnávání do českého právního řádu. 

V Praze dne 14.9.2010
  JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
vedoucí diplomové práce




