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1. Aktuálnost tématu  

Práce se zabývá aktuálním tématem pracovního práva, které 

má výrazně praktický dopad do hledání možností pružných 

forem zaměstnání uzpůsobených potřebám smluvních stran 

s ohledem na koncept flexicurity, jakožto strategie 

pracovního práva pro 21. století.  

 

2. Náročnost a povaha tématu  

Jedná se o náročné téma, v němž musí diplomantka 

aplikovat obecné formy zaměstnávání osob na konkrétní 

národní právní úpravu v České republice, postihnout 

jejich podstatu a posoudit výhodnost pro zaměstnavatele  

a zaměstnance ve snaze nastínit směřování právní úpravy 

de lege ferenda.    

 

3. Obsah práce 

Práce se skládá z pěti částí, úvodu a závěru. Autorka se 

v prvních dvou částech zabývá vymezením stěžejních pojmů 

a obecným pojetím flexibilních forem zaměstnání. Stěžejní 

pasáží práce jej její část třetí, které se zabývá 

flexibilními formami zaměstnání v platné právní úpravě 

ČR. Naopak část čtvrtá nastiňuje tendence a směřování de 

lege ferenda. Část pátá srovnává českou právní úpravu 

s úpravou slovenskou a dánskou. Obsáhlý a výstižný závěr 



práce shrnuje hlavní postoje autorky ohledně doporučení 

pro českou právní úpravu ve vazbě na flexibilní formy 

zaměstnání  

 

4. Hodnocení práce 

Výklad je věcně dostatečný, komplexní, vycházející 

z širokého množství pramenů a to zejména cizojazyčných. 

Vyzdvihnout je třeba zejména vysokou snahu o posouzení 

všech aspektů flexibilních forem zaměstnání s následným 

vymezením postupů de lege ferenda. Práce svědčí o důsledné 

a systematické i tvůrčí práci autorky. Poznámkový aparát 

je výborně využíván, stejně jako prameny. K práci nemám 

výraznějších připomínek, vyjma velmi strohé části druhé, 

kde měly být nastíněny obecně možné formy zaměstnání 

s jejich stručným terotetickým vymezením.   

   5. Výsledky práce  

Práce přináší komplexní pohled do problematiky. Autorka 

velmi podrobně líčí problematiku de lege ferenda  a 

provádí její následnou komparaci s úpravou slovenskou a 

dánskou. Jak již bylo uvedeno, téma je velmi dobře a 

systematicky zpracované.  

   6. Klasifikace práce 

Práci lze hodnotit známkou výborně. V rámci obhajoby by se  

autorka měla zaměřit na doporučení specifik zahraničních  

úprav, které by byly z pohledu flexibilních forem 

zaměstnání inspirativní pro úpravu ČR.  
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