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Autor si zvolil pro svoji práci náročné téma z oblasti 

zaměstnanosti. Práce vyžaduje znalost aktuální úpravy práva 

pracovního, situace na trhu práce, stejně jako ekonomických a 

sankčních nástrojů politiky potírání nelegálního zaměstnávání, 

a to vše při schopnosti souladné interpretace.  

 

Předložená práce sestává z 63 stran textu včetně obsahu, 

úvodu a závěru a příloh v podobě seznamu použitých pramenů a 

resumé v anglickém jazyce. Práce obsahuje kromě úvodu a závěru 

pět částí, které jsou dále členěny.  Po krátkém úvodu, v němž 

autor seznamuje s cílem své práce a způsobem jejího provedení, 

se další část práce zabývá vymezením pojmu závislé práce. 

Stěžejní druhá část práce rozebírá práci nelegální jako tzv. 

švarcsystém a jako práci bezesmluvní, a to ve spojení se 

statistickými údaji v části páté. Část třetí a čtvrtá se 

věnují kontrolní činnosti, resp. postihům za nelegální práci. 

Vyústěním práce je její závěr, který má však převážně 

rekapitulační povahu.  

 

 

Dílčí hodnocení práce 

1. Odborný význam práce 

Jak je již výše uvedeno téma práce je aktuální. Vzhledem k 

neopomenutelným potřebám praxe je myšlenka komplexního 

zpracování přínosná. Autor dává ucelený přehled zkoumané 

právní problematiky, vychází z  reprezentativního množství 

národních pramenů. 

 



 

 

2. Způsob zpracování  

Výklad je věcně dostatečný a komplexní. Autor podává 

zajímavé a aktuální ukazatele nelegální práce, z nichž je 

patrná profesní blízkost popisované problematiky. Práce není 

toliko popisem právních stavů, autor velmi často polemizuje se 

stávající úpravou a předkládá  náměty de lege ferenda, byť ne 

vždy lze s jeho závěry souhlasit (viz legalizace tzv. 

švarcsystému). 

 

3. Výsledky práce a její celkové hodnocení 

Práce přináší souvztažný pohled do problematiky zaměstnávání 

osob, stejně jako kontrolní činnosti orgánů státní správy. 

Téma je velmi dobře, systematicky a zejména komplexně 

zpracované. Práce svědčí o důsledné a systematické práci 

autora. K práci nemám žádných výraznějších připomínek.  

 

5. Klasifikace práce 

Práci lze hodnotit známkou výborně a doporučit k obhajobě.  

V rámci obhajoby by měl autor alespoň obecně nastínit vlastní 

představy právní úpravy de lege ferenda, která by legalizovala 

tzv. švarcsystém.    
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