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     Předložená práce o rozsahu 51 stran textu je systematicky rozdělena  do úvodu, 

šesti kapitol, které jsou dále vnitřně členěny, a závěru.  Obsahuje též abstrakt 

v češtině a v angličtině.

     Diplomantka se nejprve zaměřuje na  obecné otázky agenturního zaměstnávání a 

vymezuje pojmy, s nimiž dále pracuje. Poté podává výklad o historickém vývoji 

agenturního zaměstnávání a zároveň o jeho úpravě v dokumentech Mezinárodní 

organizace práce a Evropské unie a jejich vlivu na českou právní úpravu. Ve třetí 

kapitole věnuje autorka pozornost postavení agentury práce a jejímu vztahu k Úřadu 

práce ČR. V následující kapitole  rozebírá třístranný vztah agentura práce – uživatel –

zaměstnanec agentury práce. V páté kapitole se zabývá vybranými problémy, které 

vznikají při aplikaci právní úpravy agenturního zaměstnávání v praxi. V poslední 

kapitole se diplomantka soustřeďuje na zhodnocení platné právní úpravy agenturního 

zaměstnávání, především změn, které nastaly od 1.1.2012, kdy nabyla účinnosti 

novela zákona o zaměstnanosti.    

     V poměrně stručném závěru  diplomantka  poukazuje na problémy  právní úpravy 

agenturního zaměstnávání, které považuje za nejdůležitější, především na 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zdůrazňuje, že stát by měl agentury 

práce více podporovat, neboť „snižují počty nezaměstnaných a tak ulevují trhu práce 

i ekonomice České republiky“  (str. 51).

     Systematické členění textu je vhodné, jednotlivé kapitoly  na sebe logicky 

navazují a jsou vzájemně provázané.  Diplomantka vychází  z odborné literatury,  

kterou uvádí v seznamu použité literatury, v textu s ní pracuje a odkazuje na ni.   



     Zvolené téma je aktuální a důležité. Z úrovně  textu je zřejmé, že autorka 

přistoupila k jeho zpracování  s hlubokým  zájmem a náležitými znalostmi.  Oceňuji 

skutečnost, že se nezaměřuje pouze na rozbor platné právní úpravy agenturního 

zaměstnávání, ale věnuje pozornost i  aplikačním problémům -  vychází z činnosti 

agentury Manpower a agentury Student s.r.ro. Zaměřuje se i na příslušné dokumenty 

Mezinárodní organizace práce a  Evropské unie. 

     Práci nelze vytknout závažnější nedostatky věcné ani formální,  obsahuje pouze 

některé dílčí nepřesnosti. Diplomantka např. používá termínu „úřady práce“ (str. 3, 5 

atd).

     Zvolené téma bylo zpracováno komplexně a úspěšně, práce je zdařilá.  

     Závěrem konstatuji, že předložená práce plně  odpovídá požadavkům kladeným 

na diplomové práce, proto ji doporučuji k obhajobě. 

Doc. JUDr. Věra Štangová, CSc.
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V Praze dne 20.května  2012




