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Předložený elaborát je zpracován na téma závažné a aktuální  z hlediska 

současné právní úpravy i budoucího legislativního vývoje. Uvedenou problematikou 

se autor zabývá  především z hlediska  právního, ale všímá si  též jejích  sociálních 

dopadů. 

 

Text diplomové práce o celkovém rozsahu 106 stran je (kromě úvodu a 

závěru) rozdělen do devíti kapitol dále  podrobněji členěných.  

V první z nich autor nejprve vymezuje základní pojmy práva na práci a práva 

na zaměstnání a poté uvádí nejdůležitější dokumenty mezinárodního práva  a 

legislativy EU vztahující se k tématu.  

Druhá kapitola se zabývá fenoménem nezaměstnanosti, jejími druhy,  

příčinami a společenskými důsledky. 

  Kapitola třetí stručně charakterizuje hlavní  cíle státní politiky zaměstnanosti a 

subjekty, které se podílejí na její realizaci. 

 Následující tři kapitoly jsou věnovány problematice zprostředkování 

zaměstnání, nástrojům aktivní politiky zaměstnanosti a právní úpravě zabezpečení 

v nezaměstnanosti. 

 Úpravou zaměstnávání osob se zdravotním postižením, ekonomickými a 

administrativními nástroji podporujícími jejich pracovní uplatnění a v této souvislosti 

též právy a povinnostmi zaměstnavatelů se autor zabývá v kapitole sedmé. 

 Následující kapitola se obsahově zaměřuje na zahraniční zaměstnance 

vykonávající závislou práci v pracovněprávních vztazích na území ČR.  Jednotlivé 

subkapitoly pojednávají o   podmínkách  zaměstnávání občanů Evropské unie a 

jejich rodinných příslušníků a o zaměstnávání pracovníků ze třetích států. 

 V závěrečné kapitole se autor zabývá kontrolní činností v oblasti 

zaměstnanosti a druhy sankcí ukládaných za porušení právních předpisů. 



V samotném závěru práce diplomant hodnotí platnou právní úpravu 

zaměstnanosti a její uplatňování v praxi a v této souvislosti zmiňuje též návrh novely 

vztahující se k podmínkám poskytování podpory v nezaměstnanosti uchazečům o 

zaměstnání. 

. 

Lze konstatovat, že diplomantovi se v rámci předložené práce  podařilo 

dosáhnou stanoveného cíle analyzovat platnou právní úpravu zaměstnanosti a 

zabezpečení v nezaměstnanosti  a zvolené téma tak úspěšně zvládnout a obsahově 

vyčerpat.  

Autor při zpracování vycházel z širšího okruhu odborné literatury a dalších 

zdrojů, které řádně cituje. Tabulky se statistickými údaji uvedené v přílohách vhodně 

doplňují zkoumanou problematiku.  

Elaborát  se z hlediska formálního vyznačuje přehlednou strukturou  s  

logickou provázaností jednotlivých kapitol a obsahuje všechny předepsané  součásti.  

 Po stránce obsahové nevykazuje diplomová práce nedostatky a lze ji 

považovat za velmi zdařilou. 

 

Celkově je však možno konstatovat, že předložená diplomová práce  vyhovuje 

stanoveným požadavkům, a proto ji  doporučuji k obhajobě. 

 

Navrhuji, aby autor v rámci diskuse při obhajobě uvedl svůj názor na současnou 

úroveň právní úpravy regulující zaměstnávání cizinců v ČR. 

 

 

 

21. května  2015                                                doc.JUDr.M.Vysokajová, CSc. 

 

 

   

    

 

 

 

    


