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Předložená práce, která je přiměřeně rozčleněna a standardně upravena, má včetně obsahu, 

závěru, seznamu zkratek a závěrečného resumé 73 stran. Samotný text tvoří celkem 71 stran. 

Práce je členěna kromě úvodu a závěru do 5 kapitol. 

 

Diplomantka práci s oponentem během zpracování nijak nediskutovala.  

 

K práci byl vyhotoven automatickým systémem protokol o shodnosti, který neměl v době 

vypracování posudku oponent k dispozici.  

 

Práce je po jazykové stránce na velice dobré úrovni. 

 

Diplomantka při zpracování materie využila širokou škálu odborné literatury, včetně 

zahraničních pramenů. Správně pracuje s poznámkovým aparátem. Lze mít jen drobnou 

výhradu k tomu, že autorka v případě autorských kolektivů neuvádí konkrétního autora 

citované pasáže.  

 

Logická stavba práce je dobrá.  

 

V rámci první kapitoly diplomantka definuje základní pojmosloví, s nímž následně pracuje. 

Druhá kapitola ve stručnosti pojednává v obecné rovině o flexibilních formách zaměstnávání. 

Kapitola třetí a čtvrtá je zaměřena na flexibilní formy zaměstnávání de lege lata a de lege 

ferenda. Konečně pak poslední kapitola přináší zahraniční srovnání zkoumané materie 

v kontextu právní úpravy Slovenska a Dánska.  

 



Diplomantka zvolila aktuální téma, které je předmětem intenzivního zájmu odborné 

veřejnosti. Jedná se o téma do jisté míry značně abstraktní a teoreticky náročné, zejména je-li 

analyzováno v rovině principiální a jsou-li zohledněny jeho ústavněprávní aspekty. Se svým 

úkolem se autorka vypořádala velice dobře, když prokázala orientaci v problematice, 

schopnost systematicky analyzovat podstatu zkoumaného jevu, své výstupy zpracovat a za 

použití odborné literatury a dalších pramenů odpovídajícím způsobme prezentovat.  

 

Výklad je komplexní. Předložené závěry jsou logické a obhajitelné. Nabízí se vyzdvihnout 

mezinárodní srovnání a z něj plynoucí úvahy de lege ferenda  

 

Práci lze jednoznačně doporučit k obhajobě, neboť splňuje předpoklady kladené na příslušný 

druh kvalifikační práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, s navrženým 

klasifikačním stupněm výborně. 

 

Diplomantka by se při ústní obhajobě mohla vyjádřit k těmto otázkám: 

1. Při obhajobě by se diplomantka mohla vyjádřit k otázce, který z institutů, jež popsala 

v rámci mezinárodního srovnání, a z jakého důvodu, vnímá jako potřebný a vhodný 

k implementaci do právního řádu České republiky, a to zejména z hlediska potřeb 

aplikační praxe.  

 

 

V Praze dne 18. září 2014 

 

 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 

oponent 

 


