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sIovní hodnoceni celkové úrovně a přínosu prác€i

K volbě ténatu:
Auto| se v předkládané bakalářské práci (dá]e jen .,BP..) zabýVal dodržovánim zákonných povinností
zaměstnavatele z oblasti pracovniho pláva, a |o konkrétně s cílem zjistit jak.jsou napIňovárry povinnosti
zaměstnavatele v oblastj uzavírání pracovních sm]uv a evidence pracovní doby' jenž vyplývají
z ustanovení Žákona č'26212006 sb.. zákoníku práce' (dále.jen .'Zákoník práce..)' Téma práce by]o
vzhleden k studijnímu zaměi€ní autora zvoleno vhodně a sarna tvorba BP byla dle nrého názoru
plo autola přínosem, a to zejména \'e váahu khlubšínru poznání zákoníku práce a další solvisející
legislativy a literatury.
K obsahu a úrovni iednotlivÝch částí BP:
v pn'ni kapitole BP autor kompilačrrě zpracoval vhled do pracovniho práva ČR \ kontextu
nrezinárodního vývoje a podal nástií vývoje zákoníku práce a dopad zákona č. 89/2012 sb', občanský
zákoník na ob]ast pracovně právních vztahů. Druhá kapitola BP teoreticky pojednává o dozorčích
orgánech majícich kontrolni pravomoc nad dodúovárrim pracovně právních předpisů' Autor se zde
podrobně zaměři| na státní úřad inspekce práce, jeho oťganizaéní strukturu, působnost, kompetence
a anaiyzoval Íoční souhrnnou zprávu úřadu za rok 2013 ve vztahu ktématu BP. Třetí kapitola v úvodu
rozpracovává teoretická východiska vzniku pracovního poměru' Autor to činil opět kompilafuě a křátce
shmul' čimž ukončil teorctickou část BP' Autoř v uvedených částech ploklízal schopnost práce
s odbomou literaturou a orientaci v souvisejíci legislativě'
Dále uŽ autor přešel k vlastnímu šetření ve vybraný olganizací a zkounral pomoci analýz}, vybraDých
dokumentů, jak vybrané o|ganizace naplliují ustanoveni zákoníku práce' Zde bych mě] výku k tomu,
že organizace byly pouze dvě. a b},ly stejného typu tj' s'r'o' Nejdřive se autor váloval oblasti vzniku
přacovního poměru, kde po vlastním šetřeni a zhodnocení navrhl vlastní návrh pracovní smlouvy.
který předcháze| autolova dopořučení' které vtéto oblasti směřovalo k pťůkaznosti plněni zákonných
povinnosti' V této části musím autola ocel1it Ža doporučení, ve ktel€rn Zdůraznil ono .,prokazatelné
doloženi.. plnění zákonných povinnosti a za sestaveni vlash ho návrhu pracovní smlouvy' Poté autor
zkoumal probiematiku evidence pracovní doby. Z výsledků jeho šetření zde lTpl)nulo, že zkoumané
o|gaIizace plní zákonnou povinnost a Že je zde prostor pro různá systémová řešeni dle konkótniho
zaměřeni dané organizace. S čímž lze souhlasit'
Závěrem:
celkově BP hodnotímjako zdařilou s tím, že autor naplnil dané zadání a prokázaI schopnost anal}1ického
myšleni a práce s odbomou literaturou. Přínos pláce vidím také v tom, Že si autor v praxi ověřil'
jak rozdi]né jsou přístupy k naplňování zákonných povinností Ze střany zaměstnavatelů v oblasti
pracovního přáva'

VaŠe hodnoceni včetně podpisu (modlýn inkoustem) v}pracujte najednom listu A4' nepřesahujte tenlo rozsah' l
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ce|kové hodnocení BP
(HoDNoC EN 1 |/vZNÁCTE', X"
y PŘjSLUŠNÉM PoLiČKU)

B D E F

]azyková Úroveň (píavopis,
ýylistika, práce s odbomým x
Pnáce s odbomou literaturou a
prameny (cilace, parafi áze!
dodrŽení nořmy csN lso 690.
teoretické zázemí autora)

x

Úroveň formálniho zpracováni
(členěnÍ práce, průvodní a
poarán*ový aparái, přilohy' grafika x

Adekvitnosl \'}1l Žb (} metod práce x
splněni cilů práce x
vyváženoý |eořetické a praktické
čáýi, vzáj emná návaznost
iednottivých kapitol a subkaDítol

x

odbomý přílros práce x
vyuŽjtelnost prác€ v pÍaxi X

x
Navťhovaná \rýsIedná
klásifikace BP x

otázlry a náměty k diskuzi při obhajobě:

1) Jakájsou úskali pťacovni smlouq/ v oblasti mista výkonu práce?
2) Musí pťacovní smlouva obsahovat ustanovení o vypláceni mzdy na bankovní účet zaměstnance?

Posudek BP - OPONINT


