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Předložený elaborát je zpracován na téma závažné i  aktuální zabývající se 

relativně novým institutem agenturního zaměstnávání z hlediska jeho dosavadního 

vývoje, platné právní úpravy a jejího uplatňování v praxi. Využívání atypických 

pracovních vztahů, které se v posledních letech dostalo do popředí zájmu většiny 

evropských zemí je považováno za jeden ze způsobů napomáhajících k řešení 

problému nezaměstnanosti.

Text diplomové práce o  rozsahu 51 stran je (kromě úvodu a závěru) rozdělen 

do šesti kapitol dále podrobněji členěných. První z nich  vymezuje základní  pojmy 

vztahující se k tématu.  Další část stručně nastiňuje historický vývoj právní úpravy 

agenturního zaměstnávání v ČR včetně změn, k nimž došlo v důsledku transpozice 

směrnic EU. V kapitole třetí autorka charakterizuje právní postavení agentury práce a 

její povinnosti v komparaci s Úřadem práce a jeho úlohou v právních vztazích 

v oblasti zaměstnanosti. Čtvrtá část se zabývá vztahy agentury práce, zaměstnance 

a uživatele z hlediska soukromoprávní úpravy pracovního a obchodního práva a 

navazující pátá kapitola je věnována pracovním podmínkám agenturních 

zaměstnanců včetně odměňování. Závěrečná část elaborátu přináší hodnocení 

platné právní úpravy agenturního zaměstnávání , zejména změn, k nimž došlo s 

účinností od 1.1.2012, a jejich důsledků v praxi z pohledu dvou vybraných agentur 

práce. V samotném závěru  pak  diplomantka shrnuje  poznatky týkající se právní 

úpravy agenturního zaměstnávání a jejího praktického uplatňování a ke zjištěným 

skutečnostem zaujímá vlastní stanoviska.

Lze konstatovat, že se autorce v rámci předložené diplomové práce podařilo 

zvolené téma úspěšně zvládnout a obsahově vyčerpat. Na způsobu zpracování je 

patrný hlubší zájem diplomantky o předmětnou problematiku. Elaborát má 

přehlednou, vnitřně vyváženou  strukturu s logickou provázaností jednotlivých částí. 



Také z hlediska obsahového je zpracován na adekvátní úrovni a kromě několika 

gramatických chyb nevykazuje závažnější  nedostatky. Pokud se zde vyskytují, mají 

spíše charakter nepřesností  (např. Úřady práce).

Celkově je možno konstatovat, že diplomová práce  odpovídá příslušným 

požadavkům,  a proto   d o p o r u č u j i  její obhajobu.

Navrhuji, aby v rámci diskuse při obhajobě autorka  podrobněji pohovořila o 

svých kritických připomínkách uváděných v závěru práce. 
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