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Slovní hodnocení celkové úrovně a přínosu práce: 

Předkládaná bakalářská práce je zpracována na téma ne/dodržování zákoníku práce v praxi ze 

strany zaměstnavatele. Výběr tématu je odvážný, zejména s ohledem na to, že většina zaměstnanců se 

s nějakým nedodržováním zákoníku práce setkala, ale většina zaměstnavatelů (personalistů) to otevřeně 

nepřizná. Pro tento účel fungují v ČR kontrolní mechanismy, kterými se autorka také zabývala.  

Práce je přehledně členěná, bez překlepů, psaná čtivou formou a založena na odpovídajícím 

okruhu literatury.  

V první kapitole autorka zmiňuje něco málo o pracovním právu vůbec v širším kontextu, tzn. i 

jeho mezinárodní, příp. evropské rozměry. V druhé kapitole se zabývá již zmíněnou kontrolní činností, 

kde popisuje vůbec fungování kontrolního orgánu a jeho strukturu a dále zejména výsledky jeho činnosti. 

Následují dvě stěžejní kapitoly na téma vznik pracovního poměru a pracovní doba a její evidence. 

Jsou poměrně vhodně propojené tak, že po úvodní teoretické části dané kapitoly následuje rozbor daného 

tématu a ihned je zařazena analytická část tj. konkrétní zjištění v reálných podnicích a následná 

doporučení pro podniky.  

Pro analytickou část si autorka zvolila dva podniky, u nichž zkoumala dodržování ustanovení 

zákoníku práce, v oblasti vzniku pracovního poměru a pracovní doby a její evidence. Jak jsem již zmínila, 

je velmi těžké sehnat zaměstnavatele (firmu), který otevřeně přizná, že nedodržuje zákoník práce v těchto 

a těchto bodech a ještě vám k tomu předloží zprávu inspektorátu práce. I přesto, pokud by to bylo jen 

trochu možné, bylo by pro účely bakalářské práce nejvhodnější vybrat takové podniky, o kterých „se ví“, 

že v nich věci nefungují tak jak mají. Na druhou stranu je příjemné zjistit, že alespoň někdo to dělá 

správně. Závěrem každé kapitoly autorka zařadila konkrétní doporučení pro podniky. 

V rámci kapitoly o vzniku pracovního poměru vhodně autorka zařadila vlastní návrh pracovní 

smlouvy jako přílohu k práci. 

Závěrem bych chtěla pozitivně vyzdvihnout samostatnou a tvůrčí práci autorky v průběhu tvorby 

bakalářské práce. 

 

 Předkládaná bakalářská práce splňuje všechny požadavky kladené na tento druh práce a 

jednoznačně ji doporučuji k přijetí. 
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Celkové hodnocení BP 
(HODNOCENÍ VYZNAČTE „X“ 

V PŘÍSLUŠNÉM POLÍČKU) 

A B C D E F 

výborně velmi dobře dobře uspokojivě dostatečně nedostatečně 

Přístup autora k řešení zadané 

problematiky (iniciativa, 

samostatnost, komunikace 

s vedoucím práce, originalita) 

X      

Jazyková úroveň (pravopis, 

stylistika, práce s odborným 

jazykem) 
X      

Práce s odbornou literaturou a 

prameny (citace, parafráze, 

dodržení normy ČSN ISO 690, 

teoretické zázemí autora) 

X      

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, průvodní a 

poznámkový aparát, přílohy, grafika 

atd.) 

X      

Adekvátnost využitých metod práce X      

Splnění cílů práce X      
Vyváženost teoretické a praktické 

části, vzájemná návaznost 

jednotlivých kapitol a subkapitol 
X      

Odborný přínos práce  X     

Využitelnost práce v praxi  X     

Prezentace závěrů X      

Navrhovaná výsledná 

klasifikace BP 
X      

 

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě: 

 

Autorka by úvodem nebo závěrem své prezentace mohla uvést, proč si vybrala toto (méně obvyklé) téma 

a co ji vedlo k tomu, že svou práci zaměřila na oblasti vzniku pracovního poměru a pracovní doby. 

 

V obecné rovině by autorka mohla pohovořit o zavádění elektronického evidenčního systému pracovní 

doby. Náklady, výhody proti papírové podobě, kontrola, zabezpečení, možnosti zneužití.  

 

 

 

 

 

Práce byla zkontrolována na plagiátorství v databázi Theses.cz i na základě jiných zdrojů:  

         ANO 

 
Doporučení práce k obhajobě:    ANO  
 

Datum:  18. 5. 2015    Podpis:  JUDr. Jana Vaněčková 


