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1. Obsah práce 

Autorka se ve své diplomované práci zaměřila na právní 

úpravu a vymezení institutu dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Tento typ pracovněprávních vztahů sice nepatří 

stěžejním částem zákoníku práce, nicméně se jedná v praxi o 

institut velmi často využívaný v případě doplňkového 

zaměstnávání. Téma je zvolené velmi aktuálně v souvislosti 

s odbornými diskusemi o podobě a uplatnění  tohoto institutu 

v  praxi. 

 

Práce je rozdělena do sedmi částí,  úvodu a závěru. Po 

teoretické stati o mezích smluvní volnosti v pracovním právu 

je nejprve vymezen vývoj právní úpravy dohod, dále jejich 

pojem, postavení a smysl dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr ve vazbě na pracovní poměr. Hlavní část práce 

je věnována výkladu platné právní úpravy dohod o pracích 

konaných mimo pracovní poměr  v zákoníku práce. Tyto části 

jsou  vhodně doplněny o postavení tohoto institutu a jeho 

dopadech v právu sociálního zabezpečení, a dále o aspekty 

daňové. Nechybí srovnání s právní úpravou na Slovensku.  

Vyústěním práce je její závěr, který na základě 

předchozího rozboru, hodnotí jednotlivé instituty, pohříchu 

však pouze stroze a v náznacích.   

 

2. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno téma práce je velmi aktuální, 

zejména v rovině pružnosti pracovního trhu při zachování 

ochrany zaměstnance. Vzhledem k neopomenutelným potřebám praxe 

je myšlenka jejího zpracování přínosná. Autorka dává ucelený 

přehled zkoumané právní problematiky, bohužel v mnoha 

případech setrvává spíše v obecnější a stručnější rovině.  

 

3. Způsob zpracování  

Výklad je komplexní, vycházející z akceptovatelného  

množství pramenů, zahraniční nevyjímaje. Bohužel nezřídka není 

pojetí práce věcně dostatečné, zejména při popisu obsahu 

právních vztahů a pracovních podmínek z nich vyplývajících.  

 

4. Celkové zhodnocení práce 

Jak již bylo uvedeno, téma je solidně a komplexně zpracované, 

nedostatkem je však přílišná stručnost výkladu a popisnost. 
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Některé pasáže by si jistě zasloužily podrobnější rozbor. Po 

formální stránce je práce zpracovaná dobře, 

s odpovídajícím  využitím adekvátních pramenů. 

 

5. Klasifikace práce 

Práci lze hodnotit známkou velmi dobře až dobře v závislosti 

na její ústní obhajobě. V rámci obhajoby by měla autorka 

rozvést vlastní hodnocení institutu a dále uvést změny de lege 

ferenda, které posílí flexibilitu pracovního práva při 

zachování ochrany zaměstnance.  

      

V Praze dne 12.9. 2014 

 

Doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. 

 vedoucí práce  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


