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POSUDEK OPONENTA DIPLOMOVÉ PRÁCE 
 
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ AUTORA DIPLOMOVÉ PRÁCE: Bc. Daniel Janda 
NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: Zastřené agenturní zaměstnávání  
OPONENT DIPLOMOVÉ PRÁCE: JUDr. Martin Janák 
 
Diplomová práce byla v souladu s pokynem děkana č. 23D/2011 ze dne 2. 8. 2011, kterým se stanoví postup při 
ověřování originálnosti vysokoškolské kvalifikační práce, prověřena antiplagiátorským programem THESES, který 
vykázal shodu diplomové práce s jinými díly v rozsahu 0 %. 
 
 Hodnotící kritérium: Splňuje: Splňuje 

částečně: 
Nesplňuje: 

1. Vhodnost struktury DP ve vztahu 
k zvolenému tématu a soulad zadání DP 
s jejím obsahem: 

Splňuje   

 
Zdůvodnění: 
Diplomová práce je strukturovaná zcela v souladu s jejím zadáním a působí uceleně. Práce je členěna celkem na 5 
částí (kapitol) bez úvodu a závěru. Strukturální členění jednotlivých kapitol diplomové práce do navazujících sub-
kapitol je systematické a přehledné.   
 
2. Přiměřenost použité metody zpracování: 

 
Splňuje   

 
Zdůvodnění: 
Při tvorbě a zpracování diplomové práce využil diplomant především metody analytické a deskriptivní.  
 
3. Orientace v právní úpravě a úroveň práce 

s ní: 
Splňuje   

 
Zdůvodnění: 
Diplomant se během psaní diplomové práce velmi dobře orientoval v dotčené právní úpravě a vhodně s ní pracoval. 
Diplomant prokázal dobrou orientaci v platné právní úpravě ve vztahu k tématu diplomové práce jako celku na velmi 
dobré úrovni. V textu diplomové práce je hojně odkazováno a jsou citovány přiléhavá ustanovení dotčené zákonné 
úpravy.  
 
4. Práce s právními prameny a judikaturou: Splňuje   
 
Zdůvodnění: 
Diplomant užil několik soudních rozhodnutí, která začlenil do textu práce. Dotčenou judikaturu užil diplomant vhodně 
ve vztahu ke zvolenému tématu. Práce s judikaturou je tedy dostatečně zastoupena. Diplomant věcně uvádí přiléhavá 
soudní rozhodnutí.  
  
5. Využití domácí a zahraniční literatury a 

práce s ní: 
 Splňuje částečně  

 
Zdůvodnění: 
V celém vlastním textu diplomové práce je vhodně využita odborná literatura, odborná periodika (resp. články v těchto 
periodicích vydané) a dále komentovaná odborná literatura. Citační aparát čítá celkem 60 odkazů pod čarou, což 
popravdě není příliš četné zastoupení. Diplomant užil rovněž četných legislativních dokumentů. Diplomant ovšem 
neužil při zpracování tématu žádné zahraniční literatury, což lze vzhledem k tématu shledat jako nedostatek.  
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6. Formální náležitosti DP (jazyková úroveň 

zpracování, odborná kvalita, členění a formální 
úprava textu, správnost citací, bibliografických 
odkazů v textu, seznam použité literatury, 
rozsah): 

Splňuje   

 
Zdůvodnění: 
Z formálního hlediska naplňuje diplomová práce veškerá kritéria, a to zejména předepsaný počet stran, rozsah 
zpracování a velmi dobrou úroveň jazykového zpracování. Práce vykazuje rovněž odbornou kvalitu a je informačně a 
argumentačně bohatá. Citace jsou v textu užity správně a diplomant dodržel jejich jednotnou normu. Cizojazyčné 
resumé vhodně shrnuje obsah práce v anglickém jazyce. Z jazykového hlediska je práce čtivá a slohově konzistentní. 
Vše uvedené práci činí prací výbornou a přínosnou. 
 
7. Hodnocení závěrů a přínosnosti práce Splňuje   
 
Zdůvodnění: 
Diplomant jako cíl diplomové práce zvolil již v úvodu „upozornit na aktuální stav tuzemského trhu práce a oblasti 
zaměstnanosti poukázáním na charakteristické znaky a projevy zastřeného agenturního zaměstnávání“. Uvedený cíl 
diplomant naplnil, přičemž podal systematický a srozumitelný výklad o zvoleném tématu a problematice. Diplomant 
rovněž zodpověděl svou prací otázky, které byly položeny v úvodu. Čtenáři se tak dostává zjištění, které jsou vhodně 
doplněny kvalifikovaným právním rozborem. Za přínosné lze označit, že se v práci diplomant věnuje nejen teoretickým 
aspektům dané problematiky, ale rovněž aspektům praktickým. Práce byla velmi dobře a kvalitně zpracována. Celkově 
práci hodnotím dílo jako velmi dobré, jež doporučuji k obhajobě.  
 
8. Otázky položené k obhajobě:    
 
1) Případy zastřeného agenturního zaměstnávání v praxi a jejich zhodnocení z hlediska platné právní úpravy.  
 
2) Návrh na změnu právní úpravy na úseku kontroly a trestání zastřeného agenturního zaměstnávání, vč. návrhu 
konkrétních opatření. 
 

 
ZÁVĚR: 

 
Předloženou DP k obhajobě: Doporučuji 
Navrhuji klasifikaci DP: Velmi dobře 
 
 
V Plzni dne 20.5.2021 
 

 
        JUDr. Martin Janák 
     oponent diplomové práce 


