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Posudek oponenta rigorózní práce 

 

Jméno kandidáta: Mgr. Tomáš Veselý 

Téma a rozsah práce: Agenturní zaměstnávání, 100 stran textu 

Datum odevzdání práce: 4. a 5. dubna 2017  

1. Aktuálnost (novost) tématu: Zvolené téma je vysoce aktuální, neboť se 

k problematice rovnosti opětovně vrací odborná veřejnost i v současné době  

2. Náročnost tématu na: 

- Teoretické znalosti – téma je středně náročné na teoretické znalosti, autor tyto 

znalosti jednoznačně prokázal 

- Vstupní údaje a jejich zpracování – ke zpracování tématu bylo využito dostačující 

množství odborné literatury a judikatury  

- Použité metody – byla zvolena klasická metoda zpracování rigorózní práce 

3. Kritéria hodnocení práce 

- Splnění cíle práce – práce splnila vytyčené cíle 

- Samostatnost při zpracování tématu – autor se mnou pochopitelně téma 

nekonzultoval, stejně jako vlastní práci, důvodem je skutečnost, že jsem oponent 

v rigorózním řízení 

- Logická stavba práce – práce je členěna do 6 části. V rámci první části práce autor 

detailně analyzuje základní relevantní pojmy jako je výkon závislé práce, agenturní 

zaměstnávání a ousourcing. V následujících částech se pak věnuje vývoji agenturního 

zaměstnávání, současné úpravě i připravovaným změnám. Struktura je úsporná a 

přitom přehledná. 

- Práce s literaturou, vč. citací – autor vhodně pracuje s literaturou a řádně cituje 

použité prameny.   

- Hloubka provedené analýzy – autor analyzuje zvolené téma dostatečně, dochází 

k podnětným závěrům. Oceňuji, že práce představuje efektivní spojení znalostí a 

zkušeností kandidáta (autor provedl řízený odborný rozhovor s relevantními 

pracovníky v tomto sektoru ekonomiky). 
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- Úprava práce – práce je standardně upravena ve formě rigorózní práce, autor 

nepřesně používá pojem komunitární právo (např. str. 15 rigorózní práce) 

- Jazyková a stylistická úroveň – velmi dobrá, drobné překlepy, např. na str. 4 v citaci 

zákoníku práce atp.  

4. Případné další vyjádření k práci – práce splňuje požadavky kladené PF UP na 

zpracování rigorózních prací. Protokol o vyhodnocení podobnosti práce ze dne 

13.4.2017 vykázal u více než 500 podobných dokumentů míru shodnosti 6 % a tedy 

zanedbatelnou. Podobnost je dána shodností právní úpravy a primárními (a řádně 

citovanými) zdroji. Autor dochází k podnětným závěrům (zejména str. 90 a násl. 

rigorózní práce) a správně identifikuje problematická místa právní úpravy (např. str. 

98 a násl. rigorózní práce). Vyzdvihuji též dílčí komparativní analýzu (str. 92 a násl. 

rigorózní práce). 

5. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě – nemám zásadních připomínek. 

V práci postrádám alespoň stručné zamyšlení nad vývojem institutu agenturního 

zaměstnávání, který má v Evropě a hlavně v USA poměrně bohatou historii. Pojištění 

agentury práce vzhledem ke způsobu jakým bylo zavedeno, v podstatě hlavně 

představovalo zbraň proti narůstajícímu počtu agentur práce (polemika s názorem 

uvedeným na str. 33 a 34 rigorózní práce). Autor se více mohl zaměřit na řetězení 

agentur práce, kdy jedna agentura práce přiděluje k uživateli zaměstnance, který sám jí 

byl přidělen jinou agenturou práce. Postrádám rovněž úvahu nad legálností ujednání 

zdražujících přestup agenturního zaměstnance k uživateli (str. 69 rigorózní práce). 

Nerozumím tvrzení kandidáta na str. 78, zprostředkovávají agentury práce k uživateli 

zahraniční zaměstnance v rozporu s ust. § 66 zákona o zaměstnanosti či nikoliv? 

Obávám se, že kandidát ignoruje následný legislativní vývoj v oddíle č. 6.3 rigorózní 

práce, tj. novelizaci zákona o zaměstnanosti. Pokud se mýlím, pak měl autor alespoň 

dát čtenáři najevo, že ví o novelizaci ust. § 93 zákona o zaměstnanosti.  

 

Pro účely obhajoby se dovoluji autora zeptat,  

1) jak si autor vykládá ust. § 309 odst. 7 zákoníku práce (novela 206/2017 Sb. se 

předmětného ustanovení nedotkla) vzhledem ke svému tvrzení, že mezi uživatelem a 

agenturním zaměstnancem se smlouva nesjednává (str. 6 a 67 rigorózní práce)? 

2) Novela provedená zákonem č. 206/2017 Sb. a její vliv na agenturní zaměstnávání? 
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6. Doporučení – práci doporučuji k obhajobě před příslušnou státní rigorózní komisí 

7. Navržený klasifikační stupeň – prospěl  

 

V Praze dne 19.7.2017 

 

       doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D. 

       oponent rigorózní práce 


