
Posudek oponentky diplomové práce 

 

Jméno diplomanta: Aneta Horáková 

 

Téma a rozsah práce: Teorie a praxe agenturního zaměstnávání, 72 stran 

 

Datum odevzdání práce: 8.4.2012 

 

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální a zároveň má mnoho 

evropských i mezinárodních souvislostí. Je třeba pozitivně hodnotit, že se autorka 

snažila pojmout téma komplexně a věnovat se i jeho širším pracovněprávním 

souvislostem, jakož i zmínit alespoň některé poznatky z praxe.  

2. Náročnost tématu na:  

a. Teoretické znalosti – téma je středně náročné na teoretické znalosti. Autorka 

tyto prokázala.  

b. Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu byl využita 

především domácí odborná literatura, které není k dispozici příliš mnoho.  

c. Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování diplomové práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

a. Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

b. Samostatnost při zpracování tématu – diplomantka zpracovala práci 

samostatně 

c. Logická stavba práce – práce je tvořena třinácti kapitolami, jež na sebe logicky 

navazují, práce obsahuje úvod a závěr. V jednotlivých kapitolách se autorka 

postupně věnuje obecným souvislostem agenturního zaměstnávání a vykládá 

základní pojmy. Teprve od osmé kapitoly se práce zabývá vztahem mezi 

agenturou práce a zaměstnancem, vztahem mezi zaměstnancem a uživatelem a 

vztahem mezi agenturou práce a uživatelem. Poté se práce věnuje některým 

zvláštním aspektům, jako např. omezení minimální délky dočasného přidělení 

zaměstnanců, či rovnému zacházení.  

d. Práce s literaturou, vč. citací – autorka vhodně pracuje s odbornou literaturou a 

řádně cituje použité prameny, i když tyto jsou pouze domácí 

e. Hloubka provedené analýzy – diplomová práce se příliš nesnaží o analýzu, což 

je škoda. Práce zcela pomíjí judikaturu k problematice agenturního 

zaměstnávání. 

f. Úprava práce – práce je standardně upravena 

g. Jazyková a stylistická úroveň – uspokojivá 

4. případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UK na 

zpracování diplomových prací 



5. připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – zásadních připomínek nemám. Je 

škoda, že práce je spíše popisná, než analytická. Při obhajobě doporučuji, aby se 

diplomantka vyjádřila k některé z následujících otázek:  

 sociální pojištění agenturních zaměstnanců 

 srovnatelný zaměstnanec v české úpravě agenturního zaměstnávání a ve světle 

judikatury SDEU 

6. doporučení / nedoporučení práce k obhajobě – práci doporučuji k obhajobě 

7. navržený klasifikační stupeň –velmi dobře  
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