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Předložená diplomová práce je členěna do úvodu, 3 hlavních částí (které 

jsou dále vhodně členěny do kapitol a podkapitol) a závěru, seznamu použité 

literatury, právních pramenů, judikatury a dalších zdrojů, ze kterých diplomant 

čerpal. K práci je též připojen abstrakt v anglickém a českém jazyce, dále pak 

„summary“ v anglickém jazyce a seznam klíčových slov. Celkový rozsah 

předložené práce činí 70 stran textu. 

Zvolené téma diplomové práce lze označit za trvale aktuální, když i 

poslední rozsáhlá novelizace zákoníku práce, provedená zákonem č. 365/2011 

Sb., se vedle jiných otázek dotkla též problematiky vymezení závislé práce. 

Aktuálnost tématu podtrhují i současné diskuse probíhající ve vztahu 

k novelizaci zákona o zaměstnanosti a k potírání nelegální práce. 

Po jazykové i stylistické stránce je práce zpracována na velmi dobré 

úrovni. Pokud se jedná o náročnost tématu na vstupní informace, lze téma 

označit za standardní. Diplomant pracoval s reprezentativním vzorkem odborné 

literatury vztahující se k danému tématu, poněkud větší pozornost mohl 

diplomant věnovat problematice související se zjištěním a sankcionováním 

výskytu nelegální práce (zde mám na mysli zejména postupy orgánů inspekce 

práce /diskuse k této problematice v tisku proběhla – např. na stránkách 

Právních rozhledů/ i judikaturu Nejvyššího správního soudu České republiky). 

Kladně lze hodnotit práci diplomanta s judikaturou „evropskou“. Za dílčí 

nedostatky práce je možné označit a diplomantovi vytknout fakt, že v případě, 

kdy cituje z díla kolektivu autorů, neuvádí – v rozporu se zvyklostmi – též 

autora konkrétní citované části. V práci lze zaznamenat pouze drobnější 

nepřesnosti, zejména v oblasti terminologie, tak např. na str. 2 diplomové práce 

ve vztahu k vymezení švarcsystému diplomant akcentuje pracovní poměr a 

jakoby nebere ohled na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

ačkoli je následně v práci zmiňuje v souvislosti s formami výkonu závislé práce. 

Celá předložená práce má logickou stavbu; diplomant se dotýká širokého 

spektra souvisejících aspektů a podařilo se mu z větší části naplnit vytčený cíl – 

„podat komplexní pohled na institut závislé práce“ (str. 2 diplomové práce).  

Při obhajobě diplomové práce, která se bude konat dne 19.9.2013 od 

9:00 hod. v místnosti č. 318 budovy PF UK, a ke které tímto předloženou 

práci doporučuji, by se diplomant měl zaměřit zejména na tyto otázky 

(diskusní okruhy):  



a) ve vazbě na vymezení závislé práce se věnovat problematice naplnění 

definičních znaků závislé práce při agenturním zaměstnávání,  

b) ve vazbě na text uvedený na str. 35 diplomové práce se věnovat blíže 

problematice § 20 zákoníku práce a možnosti zhojit nedostatek formy právního 

úkonu, 

c) ve vazbě na podkapitolu 2.2.2.1. diplomové práce se blíže věnovat 

očekávaným změnám, které v této oblasti nastanou po 1.1.2014 v souvislosti 

s očekávaným nabytím účinnosti nového občanského zákoníku, 

d) věnovat úvahu problematice nejnovějších legislativních tendencí 

v oblasti vymezení nelegální práce (okruh osob, které mohou spolupracovat se 

zaměstnavatelem bez navázání pracovněprávního vztahu apod.). 

Přes výše uvedené drobnější nedostatky hodnotím předloženou 

diplomovou práci předběžně klasifikačním stupněm výborně. 
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