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Posudek vedoucího k diplomové práci 

 
 
 
Jméno a příjmení diplomanta: Marek Šuda 
 
Název práce: Nelegální práce a její postih 
 
Datum odevzdání práce v listinné podobě: 28. června 2017. Elektronicky byla práce odevzdána 
dne 27. června 2017. 

 
 
 
Konzultace 

 
Diplomant práci s vedoucím opakovaně konzultoval. V řadě případů diplomant připomínky 
vedoucího reflektovat a odpovídajícím způsobem provedl úpravu či opravu zpracovávaného textu 
překládané práce.  
 
 
 

Podobnost práce s jinými dokumenty 
 
K práci byl vyhotoven protokol o podobnosti závěrečné práce s jinými dokumenty v rozsahu 
12.549 stran. Práce vykazuje podobnost s 500 dokumenty. Ve všech případech se jedná o 
podobnost menší než 5%. Zpravidla je vykazována shodnost/podobnost s informačními zdroji, 
které odkazují na právní úpravu, či s internetovými zdroji (časopiseckými články), s nimiž autor 
v práci odpovídajícím způsobem pracuje.  
 
Vedoucímu je známo několik prací na předmětné téma. Žádná však není shodná či významně 
podobná s diplomantem předkládanou prací.  
 
Z uvedených důvodů vedoucí protokol o podobnosti závěrečné práce blíže nezkoumal.  
 
 
 

Ke struktuře práce, k její logické stavbě, k obsahu a ke zvolenému tématu 
 
Práce se sestává, včetně úvodu a závěru, resumé a seznamu literatury, klíčových slov, celkem ze 113 
stran. Samotný text práce má 95 stran. Práce tak z hlediska minimálního předepsaného počtu znaků 
významně převyšuje předepsanou normu a splňuje tudíž požadavky stanovené pro tento druh 
kvalifikačních prací předpisy Právnické fakulty Univerzity Karlovy, resp. Univerzity Karlovy. 
 
Práce je rozdělena do tří částí, které na sebe v podstatě navzájem navazují.  
 
V prvé částí se autor věnuje zkoumání pojmu závislá práce, a to zejména v kontextu jejího 
stávajícího a dřívějšího vymezení v ust. § 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve spojení 
zejména s judikaturou Nejvyššího správního soudu.  
 
Dále (část 2) se autor zaměřuje na pojmové vymezení nelegální práce, a to krom jiného v kontextu 
právní úpravy zaměstnanosti, jak je obsažena v zákoně č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.  
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Poslední, třetí část předkládané práce, je věnována postihu za výkon nelegální práce, a to jak postihu 
správněprávnímu, tak postihu trestněprávnímu; výslovně se zde nezmiňují další možné související 
negativní sankční důsledky, které lze identifikovat například v oblasti daňového práva, avšak 
v kontextu vymezení předmětu zkoumání úvodem práce nelze tento aspekt diplomantovi vytýkat.  
 
Práce je s přihlédnutím ke svému rozsahu a zvolenému předmětu zkoumání přiměřeně rozčleněna. 
Její systematika je přehledná.  
 
Diplomant zvolil stále aktuální téma, které, zejména je-li zkoumáno z hlediska pojmového 
vymezení závislé práce, není lehké. Odpovídající zpracování tématu vyžaduje i mezioborový 
přesah.  
 
Zkoumaná materie má významné problematické momenty, které nabízí prostor pro formulaci úvah 
de lege refenda. Těchto možností autor částečně využil. 
 
Téma se diplomantovi podařilo odpovídajícím způsobem zpracovat.   
 
Cíle vymezené diplomantem úvodem práce se mu podařilo v podstatě naplnit. 
 
Logická stavba práce je dobrá.  

 
 
 
K jazykové úrovni, k použitým metodám zpracování a k práci s literaturou 

 
Práce je sepsána v českém jazyce.  
 
K jazykové stránce nelze mít připomínek.  
 
Z hlediska metody zpracování lze konstatovat, že práce je zpracována standardními metodami pro 
tento druh prací. Významně se projevuje metoda deskriptivní.  
 
Práce byla zpracována za užití přiměřeného okruhu pramenů, s nimiž diplomant řádně pracuje.  
 
 
 

K obsahu práce 
 
K obsahu práce lze formulovat tyto výhrady a připomínky:  

- částečně nepřesné je uvádění oděvu na str. 22 v rámci výčtu prostředků, které zajišťuje 
zaměstnavatel; 

- autor na několika místech (např. str. 43, 49) hovoří o četnosti určitého jevu, aniž by 
odkazoval na pramen, z nějž vychází. Pakliže takový pramen neexistuje, což se v některých 
případech nabízí, měl by autor výslovně uvést, že se jedná o jeho subjektivní představu a 
daném jevu a jeho četnosti; 

- není úplně přesné konstatování na str. 33 ohledně vzniku agenturního 
zaměstnávání/ustanovení předmětného institutu; 
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Závěrečné hodnocení a otázky k obhajobě 
 
Diplomant prokázal v problematice dobrou orientaci.  
 
Práci lze doporučit k obhajobě, neboť splňuje předpoklady kladené na příslušný druh kvalifikační 
práce Právnickou fakultou Univerzity Karlovy, s navrženým klasifikačním stupněm velmi dobře. 
 
Diplomant by se při ústní obhajobě mohl vyjádřit k těmto otázkám: 

1) Mohl by nastínit (rámcově) úvahy de lefe ferenda, které by vedly ke snížení počtu případů 
obcházení zákonné regulace závislé práce a na ni navazující veřejnoprávní regulace zejména 
v oblasti sociálního zabezpečení a v oblasti daňové; 

2) Autor by mohl blíže své závěry na str. 42, jde-li o odvody minimálních záloh na sociální 
pojištění ze strany OSVČ. 
 

 
V Praze dne 2. srpna 2017 

 
 
 

JUDr. Jakub Morávek, Ph.D. 
vedoucí 


