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Oponentský posudek na diplomovou práci Jindřicha Raka 

Závislá práce v oblasti modelingu 

 

 

Předložená diplomová práce se sestává, včetně úvodu a závěru, z 53 stran. Práce je dělena na 

úvod, část věnující se pojmu závislé práce, část věnující se právní úpravě modelingu a závěr.  

 

V  prvé části diplomant analyzuje vybrané pojmy. Zejména se zaměřuje na pojem závislé 

práce. Taktéž věnuje pozornost a pokouší se vymezit smysl a účely, resp. funkci pracovního 

práva.  

 

Ve druhé části se autor zaměřuje na faktickou praxi v oblasti modelingu a předkládá svůj 

názor ohledně její možné subsumpce pod pojem a právní regulaci závislé práce. Autor dle 

všeho vychází ze svých praktických zkušeností v dané oblasti.  

 

Z hlediska logické a systematické struktury a stavby je možné práci hodnotit jako zdařilou. 

Pokud jde o metodu zpracování, lze konstatovat, že diplomová práce byla zpracována běžným 

způsobem, resp. obvyklými metodami. Práce je standardně upravena. Jazyková a stylistická 

úroveň je dobrá.  

 

Diplomová práce pojednává z hlediska aplikační praxe o aktuálním tématu, jemuž v rámci 

odborného diskurzu prozatím nebyla věnována komplexní pozornost, mj. k němu neexistuje 

žádná ucelená studie či monografie, což však již neplatí o problematice závislé práce jako 

takové (podobně je tomu i ve vztahu k nelegální práci). Volba tématu je tedy dobrá.  

 

Předpokladem analýzy diplomantem zvoleného tématu a předpokladem pro učinění 

odpovídajících závěrů je krom nezbytné teoretické vybavenosti i odpovídající znalost platné 

právní úpravy, a to nikoli jen v oblasti pracovního práva. S konečnými závěry diplomanta by 

bylo možné v rámci odborného diskurzu polemizovat, nicméně je lze hodnotit jako 

uspokojivé a logicky odrážející jeho praktickou zkušenost. Částečně kriticky se však lze 

postavit k formulaci dílčích závěrů diplomanta, zejména pokud jde o posouzení úpravy 

adhezních smluv a jejich dopadů do oblasti jím analyzovaných společenských vztahů, 

kterému schází hodnocení z hlediska zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

 

Hlavní nedostatky předložené práce jsou následující.  

 

Diplomová práce byla předložena dne 3. ledna 2014, tedy za účinnosti zákona č. 89/2012 Sb. 

a bezpochyby vypracována v době, kdy tento předpis byl platným právem, a bylo zřejmé, že 

nabude účinnosti. Stejné platí i ohledně zákona č. 303/2013 Sb., jímž došlo mj. k novelizaci 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V takovém případě by měla být problematika 

zkoumána buďto z perspektivy srovnání dřívější a nové podoby soukromého práva, nebo 

z perspektivy soukromého práva po rekodifikaci. Ani jeden ze způsobů nebyl ze strany 

diplomanta důsledně dodržen, přičemž zejména v prvé části práce rekodifikace soukromého 

práva nebyla prakticky vůbec zohledňována.  
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Diplomantovi je dále nutné vytknout nesprávnou práci s odbornou literaturou. Z předloženého 

textu není zřejmé, které jeho části představují citaci odkazovaného zdroje, a ve kterých 

případech jde toliko o ztotožnění se s právním názorem v nich vyřčeným. V případě 

citace/odkazování se na kolektivní monografii či na komentáře atp. diplomant neodkazuje na 

konkrétního autora, jak vyžaduje citační norma.  Taktéž využitá odborná literatura je poměrně 

skromnější.  

 

Konečně lze poukázat na určité pojmové nerovnosti – např. (str. 10) Listina základních práv a 

svobod nebyla vyhlášena pod č. 2/1993 Sb. jako ústavní zákon, (str. 13) zákoník práce nebývá 

označován jako „pracovní zákoník“, (str. 19 aj.) v některých případech diplomant používá 

terminologii soukromého práva před rekodifikací, kdežto v některých případech po 

rekodifikaci (např. podnik vs. závod atp.), taktéž používá neaktuální definice pojmosloví (str. 

22 definice podnikání prostřednictvím § 2 z. č. 513/1991 Sb. namísto § 420 a násl. z.č. 

89/2012 Sb.) atp.  

 

Při obhajobě by se diplomant měl vyjádřit k těmto otázkám:  

 

1) Přináší dle jeho mínění významnější důsledky do dané oblasti společenských vztahů 

rekodifikace soukromého práva, zejména částečná změna výchozí hypotézy a úprava 

adhezních smluv? 

 

2) Nabízí se v této souvislosti, např. v návaznosti na právní úpravu v jiných zemích, 

úvaha de lege ferenda, která by odpovídala potřebám aplikační praxe? 

 

Jde-li o závěrečné hodnocení, lze konstatovat, že práce při úhrnném úhrnu splňuje požadavky 

kladené Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze na zpracování diplomových prací. 

Dle protokolu o vyhodnocení podobnosti práce neexistuje žádná podobná práce.  

 

Autorem předložené závěry jsou podnětné a zasloužily by si rozpracování prověření v širším 

odborném diskurzu.  

 

I přes shora uvedené výhrady lze doporučit práci k obhajobě s navrženým klasifikačním 

stupněm velmi dobře.  

 

 

V Praze dne 10. února 2014 

 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 

odborný asistent 

 

 

 

 


